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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 

 

Marketing neboli  koncepci obchodní a výrobní politiky firmy lze rozdělit na následující 

kroky: strategie, nástroje ( produkt, cena, místo, propagace), plánování, organizace, 

kontrola. Hlavním podnikatelským záměrem České pošty, s.p. je přenos zpráv a doprava 

zásilek a v posledních letech je kladen důraz na obrat k zákazníkovi. Marketingový 

průzkum má pomoci odhalit, jestli koncepce České pošty, s.p. odpovídá požadavkům 

zákazníka. 

 

ANNOTATION OF THESIS 

Marketing, or the conception of a company’s trading and manufacturing policy, can be 

divided into the following steps: strategy, instruments (product, price, place, 

promotion), planning, organization, control. The main business field of Czech Post is 

the transport and delivery of consignments and, in recent years, stress has been laid on 

turning towards the customer. A marketing research should reveal whether the Czech 

Post’s conception meets customer requirements. 
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1.Úvod 
 
 

Touha člověka se dorozumět vedla k vývoji řeči, posléze písma a odtud už byl jen 

krok ke vzniku psaní. Každý člověk někdy dostal dopis, každý člověk někdy dopis 

napsal a potřeboval jej doručit adresátovi. Pokud možno co nejrychleji, co nejlevněji a 

nejlépe se stoprocentní zárukou. Jako malá holka jsem si ráda hrála na poštu, jako velká 

jsem napjatě otevírala  schránku a čekala na každé voňavé psaníčko a cesta osudu mě 

zavedla na poštu i jako jejího zaměstnance. Má pracovní pozice je pracovník 

univerzální přepážky a přijdu každý den do styku s klienty České pošty. Téma mé práce 

se tedy nabídlo samo – marketingový průzkum v oblasti České pošty.  

 Průzkum probíhal dotazníkovou formou a probíhal na poště Chomutov 2  

v průběhu měsíce  listopadu 2007 a byl zaměřen na služby České pošty. Zajímaly mě 

odpovědi na otázky: Jak vnímá dnešní poštu veřejnost? Jsou poštovní služby drahé nebo 

levné? Které služby využívá veřejnost nejčastěji? Poskytují zaměstnanci profesionální 

služby? Odpovědi na tyto a další otázky  jsem začlenila do dotazníku, jehož výsledky by 

měly pomoci vytvořit obraz dnešní pošty v očích jejích zákazníků. Aby byl ale tento 

obraz kompletní, je dobré znát, jako v každém oboru lidské činnosti, historii 

jednotlivých etap vývoje.  

Dějinám pošty jsem věnovala převážnou část své práce. Historie nám dává 

v mnohém ponaučení a pomáhá mnohdy pochopit současný stav. Jak vznikla pošta, jak 

probíhal její vývoj napříč staletími a kam směřuje v letech budoucích, je popsáno v 

kapitole o vývoji pošty. Pro vytvoření objektivního názoru je důležité vědět, jak se 

vyvíjelo poštovnictví od samého počátku, jak si vedla pošta v jednotlivých historických 

etapách a kam směřuje vývoj pošty v současné době. 

 Dnešní doba přeje elektronické komunikaci a vývoj v této oblasti se žene 

mílovými kroky. Soukromá korespondence téměř zanikla a omezila se na zasílání 

pohlednic o Velikonocích a o Vánocích a zasílání listovních zásilek na dobírku. Cílem 

mé práce je zjistit , zda veřejnost ví o nových aktivitách pošty a má zájem o nové 

služby, jestli se její náhled na poštu mění, jestli pro poštu není slogan „obrat 

k zákazníkovi“ jen pouhou frází. Jakých služeb je využíváno nejvíce a jak vnímá 

veřejnost výši poplatků za poštovní služby. Můj pohled není vytvářen jen ze strany 

zaměstnance, ale i z druhé strany, z pohledu zákazníka. Posloužil mi k tomu nejen 

dotazníkový průzkum, ale i vlastní zkušenosti.  
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2. Vývoj České pošty 
2.1. Počátky poštovnictví v našich zemích  

Zárodky poštovnictví v obecném slova smyslu, jsou podmíněny vznikem státu a 

následně jeho společenským a ekonomickým rozvojem. Bylo nutností zajistit na 

obrovských územích starověkých říší jednotnou státní správu, bezpečnost státu a 

schopnost vojenské akce. Komunikace na dálku se vyvíjela a dodnes vyvíjí spolu 

s vynálezy a objevy lidstva. Potřeba člověka se dorozumět, vyjádřit své pocity a přání 

vedla ke vzniku řeči a tím byl položen základní kámen veškeré komunikace.  

Jedinečnou organizací poštovnictví , která ještě dlouho v novověku nebyla 

překonána, se proslavilo starověké římské impérium, které vytvořilo instituci státní 

pošty pod názvem „cursus publicus“ a  tato instituce opravdu sloužila jen pro potřeby 

státní správy. Nebyla jen vzorem pro novověké poštovnictví, ale dala vzniknout i názvu 

pošta. Slovo pošta tedy pochází z latinského „positus-posita“, kde se tento výraz 

používal ve větném spojení pro označení stanice na výměnu koní. 

Na základě archeologických výzkumů si můžeme dovolit tvrdit, že ve starověku 

se zprávy dopravovaly na relativně vysoké úrovni. K rychlé dopravě zpráv se používal 

jezdecký kůň. V raném středověku 8. až 12. století se přestaly udržovat cesty,  vozy se 

používaly jen výjimečně a spíše se chodilo pěšky. Poštovní doprava zanikla. Soukromá 

korespondence téměř neexistovala, byla hlavně výsadou nejvyšších vrstev a byly to 

spíše formuláře, kam pisatel vložil stručné osobní sdělení. V našich zemích se psaní 

dopisů rozšířilo až ve druhé polovině 13.století. Za husitství v 15. století byly v oblibě 

tzv. veřejné listy, což byly dopisy adresované jednomu příjemci a určené k předčítání ve 

společnosti jemu blízkých lidí. Jakákoliv organizace systému v doručování zpráv 

chyběla. Jednotlivé světské a církevní vrstvy měly své vlastní nebo příležitostné posly, 

později dobře organizovaná poselstva, v jejichž čele vždy stály vysocí šlechtici nebo 

církevní hodnostáři.  
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Politickoekonomické zájmy panovníků vedly k vytvoření vnitřní dopravní sítě, 

rozšiřovala se písemná agenda zemských úřadů a nutnost rychlého a bezpečného 

doručení zasílaných zpráv. Ve 14. století se začala poslům vyplácet určitá částka na 

pokrytí nákladů, do té doby doručovali zprávy bezplatně a během cesty mohli využít 

ubytování a stravování v obchodně poselských ubytovacích centrech. Počet poslů 

narůstal, existovali poslové královské komory, soudní poslové, zeměpanští  a městští 

poslové. V roce 1455 se Alesandro Tasso z rodu Taxisů stal nadřízeným všech poslů, 

kteří působili na papežském dvoře v Římě a jeho potomci tento úřad dědili. Vliv Taxisů 

se odrazil i na počátcích organizovaného poštovnictví v Čechách spolu s nástupem 

Habsburků na český trůn. Zastávali funkci nejvyšších dvorských poštmistrů a členové 

rodiny byli zproštěni od placení poštovních poplatků. 

Od 20. let 16.století propůjčoval a potvrzoval panovník jednotlivci poštovní regál 

( dnešní poštovní výhrada ) a od té doby vznikla vlastně organizace státní pošty. V roce 

1527 český král Ferdinand I. nechal zřídit pravidelné poštovní spojení mezi Vídní a 

Prahou, které mělo sloužit k dopravě úřední korespondence nově vzniklých orgánů 

státní správy monarchie. Pošta byla hrazena ze státních peněz. Pro kontrolu poštovní 

přepravy sloužil průvodní list, který se kontroloval na mezistanicích a vyznačilo se 

v něm převzetí zásilky. V druhé polovině 16.století císař Maxmilián II. povolil 

přepravovat poštou i soukromou korespondenci. Výnos zisků z povolené přepravy měl 

v rukou nejvyšší dvorský poštmistr a poštovní personál. Výše poplatku byla věcí 

dohody mezi poštmistrem a poštovním poslem. Státní poště konkurovala soukromá 

poselská zřízení, zejména měst a cechů, která poskytovala pružnější služby než pošta. 

Ze strany panovníků byla snaha omezit soukromé poselské služby, ale tyto snahy se 

minuly účinkem.  

Pošta se úspěšně zapojila do šíření rukopisných i tištěných zpráv novinového 

charakteru. Ve velkých městech se týdně vydávaly rukopisné kurýrní relace, tzv. avisa, 

což byly nekomentované zprávy o společenskopolitických a válečných událostech. 

Vynález  knihtisku v r.1450 znamenal nástup informační exploze. Tisk se stal 

základním prostředkem komunikace a pošta začala od 16.století rozesílat první 

kalendáře a noviny.  
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V 16.století se v rámci poštovních služeb zavedla i poštovní osobní doprava. Na 

cestách byly zřízeny poštovní stanice, většinou s hostinským zařízením a pošta nesměla 

dopravovat nikoho, kdo neměl písemné povolení k cestě od zemských úřadů, respektive 

mu nesměli být půjčeni poštovní koně. Pronájem poštovních koní byl nejběžnější 

službou pošty až do poloviny 18.století. 10.dubna 1628 obdržel Jan Kryštof Paar 

dědičný úřad dvorského poštmistra v léno v mužské linii a Paarové mohli užívat 

„manský regál“  v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a rakouských zemích. Rodina 

Taxisů působila na území Německa, Nizozemí, Španělska a Itálie. Privilegium 

opravňovalo Paara jmenovat hlavní poštmistry a poštovní personál. Náklady na 

poštovní provoz hradila do počátku 18.století česká komora a Paarové si ponechávali 

veškerý zisk z pošty, který sloužil jen k jejich soukromému prospěchu. Teprve 

postupem doby a oddělením finanční správy od administrativní, byly položeny základy 

k převzetí pošty do státní správy. Během 18.století  došlo k tzv. recesu,  odstoupení 

lenních práv státu za finanční náhradu, a Paarovi bylo ponecháno právo jmenovat nižší 

poštovní zaměstnance, titul generálního poštmistra a osvobození od poštovného. 

V první polovině 18.století sloužila pošta především pro potřeby šlechty a vrchnosti. 

S rozvojem obchodu a soukromého podnikání se zvyšoval počet osob, které využívali 

služeb pošty častěji a provoz pošty se začíná státu vyplácet. Poštovní příjmy se staly 

stabilním příspěvkem státního rozpočtu.  

Poštmistři postupem času tvořili sebevědomou společenskou kastu a kromě 

poštovních povinností zastávali i vážené úřady , byli např. purkmistry, rychtáři, 

lékárníky a mimo jiné vlastnili i hostince, polnosti, řeznictví aj. Poštovní úřad se dědil 

z pokolení na pokolení. Ne všechny pošty u nás byly dědičné a oprávnění k držbě pošty, 

tzv. regále se pokládalo za realitu, majetek, který hrál důležitou roli při prodeji pošty, a 

bylo odhadováno na několik tisíc zlatých. Cena regálu byla závislá na výnosu poštovní 

stanice. 13.března 1781 byl však vydán dvorský dekret, který zakazoval udílení nových 

dědičných oprávnění a počátkem 30.let 19.století začala státní správa uvažovat o 

výkupu dědičných pošt a privilegií. 5.listopadu 1837 byl vydán poštovní zákon, který 

odstartoval proces postátnění dědičných pošt. Postátnění měly napomoci i zásady pro 

rušení dědičných pošt vydané dekretem dvorské komory 1.dubna 1839. Docházelo však 

ke značným průtahům a kompromisům a k úplnému postátnění došlo až mnohem 

později, ve 20.století. 
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Symbolem pošty se v celé Evropě stala poštovní trubka. Nestala se jen součástí 

stejnokroje, ale odlišovala na silnici  poštovního kurýra od všech ostatních pocestných, 

a měla mu umožnit co nejrychlejší doručení díky různým signálům a znamením.  

Stejnokroj se od roku 1838 rozlišoval na všední a slavnostní a byl důkazem důležitosti 

stavu poštovních úředníků a jistým vyznamenáním.  

Vedle pravidelné dopravy osob poštovními vozy se hlavním úkolem pošty stala 

listovní služba, která od počátku 18.století do počátku 19. století prošla několika 

etapami. Jednotlivé etapy si kladly za cíl zavést metodiku poštovních poplatků, 

dostupnost listovních služeb a zlepšování a rozšiřování poskytovaných služeb. Rozvoj 

obchodu a zavedení povinné školní docházky v roce 1774 zapříčinil nárůst soukromé 

korespondence.  

Výše poplatků byla do počátku 18. století  věcí dohody mezi uživateli pošty a 

poštovními úředníky a odvíjela se podle  vzdálenosti. Od 18.století se výše poplatku 

řídila různými pravidly, přes pevný poplatek podle počtu archů papíru v dopise podle 

vzdálenosti, podle váhy bylo zavedeno i tzv. poloviční porto, kdy polovinu poštovného 

zaplatil odesilatel dopisu a druhou polovinu adresát při doručení. Určité zjednodušení  

přineslo zavedení poštovních známek v roce 1850 a prvním kontrolním opatřením bylo 

v roce 1817 zavedení povinnosti orážet dopisy podacím razítkem s názvem místa 

podání. Způsob úhrady poštovného tak, jak ho známe dnes, odstartoval Angličan 

Rolland Hill. Prosadil, že poplatky se zlevnily, že porto začal platit odesilatel a podle 

váhy. Zvláštností naší pošty byly novinové známky, kterými se hradila doprava tisku a 

časopisů, na kterou měla státní pošta monopol. Po zavedení poštovních známek začala 

pošta dopravovat dopisy i málo vyplacené, ale vyžadovala od adresáta doplatek.  

Listovní sběrny vznikaly pozvolna od roku 1750 až do konce 19.století a 

postupem doby se přeměnily na poštovní úřady. Sběrny zajišťovaly dodávání dopisů na 

poštovní stanici a v roce 1790 bylo na území Čech a Moravy vedle 94 poštovních stanic 

také 65 listovních sběren. Listovní pošta začala v rámci zkvalitnění služeb používat pro 

přepravu také poštovní vozy a mohla tak přijímat i  těžší zásilky. Byl zaveden protokol 

o řádné poště, kam se zaznamenávaly doby příjezdu a odjezdu poštovního vozu, údaje o 

směru jízdy, počtu balíků apod.  
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Když byly vytvořeny pevné základy v podobě organizační a personální struktury, 

nastaveny kontrolní mechanismy, mohla pošta na sebe převzít zodpovědnost za 

bezpečnější přepravu a doručení zásilek a nabídnout veřejnosti kvalitnější a rozmanitější 

služby ve formě doporučené korespondence, cenných a spěšných zásilek. Od  1.ledna 

1789 se poprvé objevuje poplatek za doporučené dopisy. Spolu s doporučeným dopisem 

mohl požádat odesilatel o potvrzení, tzv. recepis ( dnešní dodejka ) , že dopis příjemce 

skutečně převzal. Pošta se dlouho bránila zodpovědnosti za případné ztráty, ale 

v 70.letech 18.století  se obrátila k problému čelem a zavedla opatření, kdy odesilatel 

mohl uplatnit reklamaci do 3 měsíců ode dne podání, u zásilek do ciziny do 6 měsíců.  

V souvislosti s dědičnými poštami jsem se již zmínila o poštovním zákoně z roku 

1837. Jedná se o rakouský poštovní zákon, který se vyvíjel v letech 1837-1839 a byl 

platný více než sto let. Služby se nadále rozšiřovaly a zkvalitňovaly, ale zákon přestál 

všechny tyto změny. Zásluhu na poštovních reformách a vytvoření poštovního zákona 

měl Maxmilián z Ottenfeldu. Zákon měl tři části. V první se vysvětloval pojem poštovní 

regál ( výhradní právo státu na dopravu věcí a osob ), v druhé části byla  ukotvena  

práva vyhrazená státu na dopravu věcí a osob, zásady a způsoby jejich dopravy, 

případné výjimky z tohoto nařízení, předpisy o výkonu vyhrazených práv o poštovních 

ústavech, poplatcích a používání poštovních služeb a řízení při reklamacích. Třetí díl se 

zabýval zvláštními výsadami a výhodami pro poštovní ústavy. Zákon doplňoval řád 

povozné pošty vydaný v červenci 1838 a týkal se dopravy balíků a osob. Listovní řád 

pošty byl vydán 20.prosince 1838 a v únoru 1839 následoval služební řád pro poštovní 

stanice. Poštovní zákon zavedl vydávání poštovních předpisů, instrukcí a služebních 

sdělení ve zvláštním periodiku ( dnešní Věstník ), jehož první číslo vyšlo v roce 1838. 

Platnost zákona z roku 1837 skončila až v roce 1946. 

1.května 1839 nabyl účinnosti služební řád pro poštovní stanice, který rozdělil 

poštovní službu na manipulační ( provozní )  a pojezdnou ( přepravní ). Ze služeben , 

které vykonávaly manipulační službu, do které bylo zahrnuto přijímání a doručování 

zásilek a účtování poplatků za tyto služby i za dopravu cestujících, se postupem času 

vytvořily státní poštovní úřady. Pojezdnou službu zajišťovaly dědičné i nedědičné 

poštovní stanice, nově vzniklí podnikatelé v oblasti dopravních služeb a její náplní byla 

doprava zásilek a cestujících. S vývojem železnic a rozšiřováním železniční sítě se 

zákonitě pojí i rozvoj průmyslu a obchodu v zemi a je vyvíjen nátlak na rozšíření 
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poštovní sítě. Do konce 19. století se poštovní služby rozvíjely rychlým tempem a 

v průběhu druhé poloviny 19. století se vytvořila poštovní síť do podoby , kterou 

v podstatě máme dodnes. 18.července 1872  bylo v Čechách zavedeno přespolní 

doručování, které do praxe vstupovalo pozvolna během let následujících. V poštovních 

službách  se od druhé poloviny 19.století začaly více prosazovat ženy , které tuto 

činnost v budoucích staletích ovládly téměř úplně. 

Spolupráce pošty se železnicí se projevila záhy. Pošta nemohla dál konkurovat 

železnici v přepravě osob tam, kde vznikaly nové železniční tratě, ale zvýšila se jí 

rychlost a bezpečnost přepravovaných zásilek, vznikla pravidelnost v přepravě a 

podstatně se snížily provozní náklady . Vznikaly vlakové pošty, kde odborný poštovní 

personál za jízdy třídil zásilky a připravoval pro další přepravu. V Praze byla zřízena po 

vzoru jiných velkých měst potrubní pošta, která doručování též zrychlila. Expresní 

zásilky byly zavedeny 1.října 1859, kdy tyto zásilky byly přepravovány řádným 

poštovním kursem, ale příslušná poštovní služebna urychlila jejich doručení pomocí 

zvláštního posla, který byl za své služby odměňován, pokud doručoval  mimo sídlo 

poštovního úřadu anebo doručoval na požádání v noci. Pilné balíky byly zavedeny až 

v roce 1894 a nesměly překračovat váhu 5 kg,  mohly mít maximální délku 100 cm a 

šířku nebo výšku 50 cm.  Expresní balíky byly omezeny vahou 5 kg a musely být 

předem vyplaceny. Poštovní poukázky mohly být po zaplacení příslušných poplatků 

také zaslány jako expresní nebo telegrafické. Pro zrychlení doručení bylo v roce 1891 

také zavedeno nádražní psaní, které sloužilo pro adresáty , kterým docházely denně 

stejným vlakovým kursem dopisy, noviny nebo tiskoviny od stejného odesilatele. 

Urychleně se také přepravovaly tiskoviny, které zahrnovaly tiskopisy, obchodní papíry 

a ukázky zboží, které se podávaly hromadně a poštovné za jejich přepravu bylo tedy 

nižší. Mimo již zmíněných druhů listovních zásilek se začaly ve světě používat 

korespondenční lístky, dopisnice s odpovědním lístkem a samotné pohlednice, které se 

poprvé objevily v Německu v sedmdesátých letech a u nás byly zavedeny v roce 1890.  

V druhé polovině 19.století se začaly v každodenním životě uplatňovat i 

významné vynálezy v oboru komunikace – telegraf a telefon.  Průběžně  docházelo 

k telefonizaci měst a k zpřístupňování telegrafních služeb veřejnosti pomocí poštovních 

stanic a úřadů, kde se zřizovaly telefonní hovorny a poskytovaly telegrafní služby. 
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Převrat v peněžní službě pošty způsobilo zavedení poštovní poukázky, neboť 

přepravování peněz v hotovosti bylo stále riskantnější a pro rozvoj obchodu brzdnou 

pákou, protože peníze vyřazoval z oběhu. 1.října 1850 zavedla poštovní správa poštovní 

poukázku ve formě poštovní pokladní knihy se třemi oddělitelnými částmi. Vypisoval ji 

poštovní úředník, odesilatel peněz musel jeden díl v dopisu zaslat příjemci, aby ji mohl 

předložit při výběru, druhý díl zaslala podací pošta dodací poště a třetí část putovala na 

účetní oddělení ministerstva obchodu.  Z počátku byl příjem poukázek povolen jen na 

vybraných poštovních úřadech. V roce 1867 byla peněžní služba rozšířena na všechny 

poštovní úřady a byla vydána poštovní poukázka s ústřižkem, kterou vyplňoval sám 

odesilatel. O rok později následovalo zavedení telegrafické poštovní poukázky. 

Souběžně s peněžní službou pošta také umožňovala přepravu peněz a cenných papírů 

v hotovosti ve formě cenných psaní, ke kterým vydala v roce 1874 speciální obálky na 

cenná psaní. Ke konci století začaly vznikat poštovní spořitelny, jejichž základní snahou 

bylo podchytit rozptýlený drobný kapitál mezi obyvatelstvem a přimět ke spořitelní 

službě i drobné střadatele v malých městech a obcích a posílit tím i jejich sociální 

postavení a sebevědomí. Poštovní spořitelna vždy konkurovala ostatním bankovním 

institucím zejména svou širokou dostupností veřejnosti díky síti poštovních úřadů. 

První mezistátní poštovní smlouvy byly uzavírány na konci 18.století . Měly 

formu dvoustranných dohod a kolem roku 1810 jich bylo v Evropě uzavřeno na jeden 

tisíc. Situace na mezinárodním poli se stala nepřehlednou a nutila poštovní správy 

jednotlivých států k dohodě a k určení hlavních zásad. První konference se konala roku 

1874 za účasti 22 států ze čtyř kontinentů ve švýcarském Bernu. Usnesením byla 

založena „Všeobecná poštovní unie“ , která byla na pařížském kongresu v roce 1878 

přejmenována na Světovou poštovní unii. K hlavním zásadám patřilo:  

- členské země tvoří jedno poštovní území 

- vybrané poštovní poplatky si ponechává podací poštovní správa a 

tím odpadá vzájemné odúčtování poplatků 

- tranzit poštovních zásilek přes cizí území je svobodný proti úhradě, 

její výše byla stanovena za váhovou jednotku. 
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V souvislosti s válkami vždy vznikaly polní a vojenské pošty a nebylo tomu jinak 

za 1.světové války. Polní a vojenská pošta byla zřizována v době válečných konfliktů za 

účelem přenosu informací z bojiště a pro informovanost mezi jednotlivými částmi 

armády. Fungovala na principu civilní pošty, spojení obstarávali polní jízdní kurýři a 

pěší poslové. Za 1.světové války vznikla československá legionářská polní pošta, jejíž 

nejdůležitější součástí byla vlaková pošta a zprostředkovávala spojení mezi 

rozptýlenými součástmi československého vojska.  

 

obrázek 1-poštovní doručovatel (zdroj: archiv Poštovního muzea) 
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2.2 Československá pošta 1918-1938 

Vznik samostatného československého státu znamenal nové naděje jak pro 

veřejnost, tak pro rozvoj obchodu a průmyslu. Prvním zásadním problémem úředníků a 

nejen z řad poštovní správy, byla jazyková bariéra zaměstnanců německé národnosti, 

která se řešila kursy češtiny anebo odchodem německy mluvících zaměstnanců. 

Základem československé poštovní správy se stalo ministerstvo pošt a telegrafů. 

Československo převzalo rakouský právní systém, aby nedošlo k právnímu chaosu a 

protože byl na tehdejší dobu kvalitní. Toto opatření se týkalo i norem a nařízení 

v oblasti pošty, telegrafu a telefonu, včetně poštovního zákona z roku 1837. Pošta se 

stala samostatným ekonomickým subjektem a  hospodařila zcela na komerčním základě. 

Ve dvacátých letech 20.století vznikl státní podnik Československá pošta, který se stal 

opravdu moderní organizací v tehdejším rozvinutém tržním hospodářství. V roce 1930 

se z Poštovního úřadu šekového stala Poštovní spořitelna, která dál existovala jako 

samostatný subjekt řízený vlastním správním sborem. Československá pošta měla pět 

ústředních podnikových služeben: Poštovní poukázkovou ústřednu, Poštovní 

hospodářskou ústřednu, Telegrafní hospodářskou ústřednu, Státní dozor na tisk 

poštovních cenin, Poštovní technický ústav. Panovala široká decentralizace a tak vlastní 

podnikovou správu zajišťovala početná ředitelství pošt a telegrafů. Celkový počet 

poštovních úřadů se pohyboval kolem 4 500.  

Členem Světové poštovní unie se Československo stalo až po delších průtazích 

18.května 1920. Problémy se objevily v peněžním styku zvláště s Německem a výměna 

poštovních poukázek s většinou zemí započala až počátkem roku 1924. V platnost 

vstoupily nové listovní a balíkové sazebníky. V roce 1931 se uskutečnila v Praze dílčí 

konference o telegrafní a radiotelegrafní službě. 

K symbolům nové československé státnosti patřila i vlastní poštovní známka, 

která vyšla 18.prosince 1918. Jejím autorem byl slavný malíř Alfons Mucha a tématem 

mu byly Hradčany. Od prvopočátku naší známkové tvorby zaujímáme přední místo ve 

světě a dodnes patří naše známky k technicky a výtvarně zdařilým uměleckým dílům. 

Veškerý poštovní provoz byl organizován podle rakouského poštovního řádu 

z roku 1916 a novými československými poštovními předpisy byl nahrazen až v roce 
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1928. Avšak už v roce 1918 se stal důležitým nástrojem pro řízení pošt Věstník 

ministerstva pošt a telegrafů a pro nižší úrovně organizace Úřední list. 

Ve druhé polovině 19.století se v podstatě ustálila nabídka poštovních produktů a 

v této podobě je převzala i Československá pošta. Poštovní zásilky se podle poštovního 

řádu z roku 1937 dělily na listovní zásilky, které zahrnovaly: psaní ( maximální 

hmotnost 2 kg byla v roce 1928 snížena na 1 kg ), dopisnice, tiskoviny, slepecký tisk, 

obchodní papíry, ukázky zboží a sdružené zásilky (mohly obsahovat tiskoviny, 

obchodní papíry a ukázky zboží ); dále na cenná psaní, balíky( hmotnostní limit 25 kg ), 

poštovní poukázky, poštovní příkazy, poštovní výběrky. V meziválečném období se 

veškeré důležité platby prováděly v bezhotovostním styku díky vyspělému bankovnímu 

sektoru a platební styk zprostředkovaný poštovní poukázkou byl jen okrajovou 

záležitostí. Zvláštním druhem zásilky byl poštovní příkaz, kterým bylo poště uloženo, 

aby vybrala peněžní pohledávku splatnou bez výloh.  

Doprava pošty po železnici byla  v předválečné době dovedena k dokonalosti. Na 

železniční systém navazovala silniční poštovní doprava, která od dvacátých let 

zaznamenala rozmach díky vzkvétajícímu automobilovému průmyslu. Na samotném 

konci přepravy samozřejmě setrval lidský faktor. Doručovací služba byla přizpůsobena 

místním podmínkám. Na vesnici se doručovalo obvykle jednou denně, v menších 

městech dvakrát a ve velkých městech a v Praze dokonce i třikrát denně listovní zásilky 

a dvakrát denně balíky, cenná psaní a poukázky. Tak častou frekvenci doručování 

umožňovala téměř stoprocentní přítomnost oprávněné osoby v adresátově bydlišti. 

K zajímavostem, z dnešního pohledu, patří, že u spěšných zásilek mohl odesilatel 

požádat o doručení spěšným poslem a to v noci mezi 22.00 a 6.00 hodinou a hodinu 

mohl ještě upřesnit poznámkou na zásilce „nikoli před … hod.“.  Doručovalo se i 

v sobotu v omezeném rozsahu a spěšné zásilky v neděli i o svátcích. Založení 

Československých státních aerolinií v roce 1923 umožnil pokrok i v letecké přepravě 

poštovních zásilek.  

Důležitým předpokladem pro rozvoj každého podniku, je vhodně umístit své 

provozovny. Poštovní úřady byly umístěny hlavně v domech majitelů – poštmistrů a 

samostatných budov zdědila československá pošta po rakouské a uherské poštovní 

správě velmi málo. Z hlediska budoucích perspektiv podniku, se jevilo samozřejmostí, 
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umístit své provozovny do vlastních objektů a začalo se investovat do staveb, které jsou 

dodnes pýchou pošty. Léta 1928-1931 jsou obdobím největšího stavebního rozmachu.  

Již devatenácté století přineslo řadu praktických vynálezů a nebylo tomu jinak ve 

století dvacátém. Psací stroj, mechanické počítačky, sklonné automatické váhy, orážecí 

stroje, vozíky na elektrický pohon, pohyblivé pásy – všechny tyto technické 

vymoženosti doby začaly usnadňovat pošťákům život. Dokonce byly k dispozici dva 

automaty na prodej poštovních známek. Značná část investic také plynula do 

vybudování místních a meziměstských telefonních sítí, přes veškeré úspěchy však 

telefonizace nepostupovala rovnoměrně a soustředila se na rozvinutější části republiky. 

Československá pošta stála i u zrodu rozhlasového vysílání a to nejen po správní 

stránce, ale i technické. Vybudovala síť moderních a kvalitních vysílačů na celém území 

státu, udělovala koncese rozhlasovým posluchačům a v roce 1931 pošta postavila 

v Praze na Vinohradské třídě slavnou budovou Československého, dnes Českého 

rozhlasu.  

Zaměstnanecká politika měla několik rovin. Nejvýš stáli  pragmatikální 

zaměstnanci , jejichž pracovní poměr upravoval zákon o služební pragmatice a těšili se 

řadě sociálních a kariérních výhod: platový a služební postup, tzv.definitiva  

(nemožnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele mimo zákonem 

uvedených důvodů, zaručená funkce a neodvolatelnost platového zařazení dosaženého 

funkcí a počtem odpracovaných let ). Pragmatika byla jakýmsi zákoníkem práce 

státních zaměstnanců. Nižší úroveň tvořili nepragmatikální zaměstnanci, kteří se dělili 

na personál poštovní a smluvní. Dále pak byli najímáni poštovní pomocníci, zřízenci a 

poslové, kteří byli placeni z paušálu, který měli přednostové poštovních úřadů k tomuto 

účelu k dispozici, a poštovní vozkové a postilioni, kteří měli s poštovní správou 

smlouvu na danou činnost.  Součástí péče o zaměstnance bylo nemocenské, invalidní, 

starobní a úrazové pojištění. Pro lázeňskou léčbu zaměstnanců  zakoupila pošta v roce 

1923 v Karlových Varech lázeňský dům „Bell Alliance“.  Poštovní zaměstnanci se 

sdružovali v nejrůznějších stavovských spolcích, většinou podle profesního zařazení, 

s cílem hájit zájmy členů ve vztahu k zaměstnavateli. Co se týče uniforem, tak 

stejnokroj pro poštovní úředníky byl zrušen a byl ponechán služební oděv jen 

poštovním doručovatelům. Tvořil jej šedočerný oblek a v nepříznivém počasí měl 

doručovatel k dispozici pelerínu a čepici francouzského vzoru. 
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2.3 Československá pošta za 2.světové války a v období socialismu 

Na případné vypuknutí války se pošta připravovala vydáním různých opatření a 

pokynů, ale vše zmařila předmnichovská dohoda a vyklízení poštovních a telegrafních 

úřadů se dělo podle scénáře Německa. Předávání úřadů bylo počato spolu s okupací 

pohraničí 1.října 1938. Pracovníci pošty ztratili vedle zaměstnání i domov a 

československá poštovní správa vyhlásila v lednu 1939 úsporná personální opatření, 

v jejichž první vlně  musely ze státních služeb odejít všechny vdané ženy. 

Ministerstvo pošt a telegrafů bylo přiděleno pod správu ministra železnic a poté 

připadla obě ministerstva pod ministerstvo dopravy. Po reorganizaci protektorátní 

správy řídily všechna protektorátní ministerstva zástupci říšských úřadů. Poštovní styk 

s cizinou byl značně omezován. Od poloviny července 1939 byly postupně vydávány 

protektorátní poštovní známky a nahradily tak všechny druhy československých 

poštovních známek, které byly staženy z oběhu. Německá armáda zabrala poště většinu 

vlakových a motorových prostředků. Tragičtější však byly osudy mnoha poštovních 

zaměstnanců, kteří se stali oběťmi heydrichiády a německého teroru. Rasové 

norimberské zákony se nevyhnuly ani mnoha poštovním zaměstnancům, kteří byli 

donuceni vyplnit prohlášení o svém rasovém původu a Židé a židovští míšenci museli 

poštu opustit.  

V rámci československých vojenských jednotek byla zřízena československá 

polní pošta, jak tomu bylo již za 1.světové války. Používala se razítka československé 

polní pošty, vydávány byly i dopisnice a ve významných dnech i pamětní listy a 

příležitostná poštovní razítka. 

Exilová vláda se připravovala po porážce Německa na převzetí výkonné moci 

v Československu a pro tento okamžik chystala i vydání poštovních známek. Stalo se 

tak 26.března 1945 v Košicích, kdy byly vydány první řádné poválečné známky 

Československa. Těsně po skončení války byly vydány známky nové , s motivem lipové 

ratolesti. 

Za 2.světové války se řada poštovních zaměstnanců  začlenila do odbojového 

hnutí proti nepřátelskému Německu. Jejich činnost spočívala především v technické 

pomoci při budování vnitrostátního i zahraničního ilegálního radiového a telefonického 
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spojení v rámci vojenské části nekomunistické odbojové organizace Obrany národa. 

Mnoho zaměstnanců bylo aktivně činných ve známé odbojové organizaci ÚVOD   

(Ústřední vedení odboje domácího). Úkol byl jasný: získávat a dopravovat zprávy 

politicky, hospodářsky a vojensky důležité, a to nejen pro informaci domácího odboje, 

ale i pro naše představitele v zahraničí a další mocnosti bojující proti Německu. 

Docházelo k sabotážím při dopravě pošty a ničení zásilek vojensky důležitých a 

adresovaných gestapu nebo jiným významným německým úřadům. Mnozí pošťáci se 

angažovali při rozšiřování ilegálních časopisů , při získávání, umísťování a manipulaci 

s vysílačkami, ukrývání zbraní a podobně. Tato činnost byla gestapu trnem v oku a 

v pražské centrále gestapa bylo dokonce zřízeno zvláštní oddělení pro sledování ilegální 

činnosti na poštách. Ve spise vydaném v roce 1946 ministerstvem pošt se uvádí, že 

svobodu vlasti vykoupilo obětí nejvyšší na 517 zaměstnanců resortu pošt a 

telekomunikací.   

Po skončení války bylo nejdůležitějším úkolem zajištění poštovních úřadů a 

telekomunikačních zařízení v pohraničí, obnova normální činnosti a náprava škod 

způsobených válkou. Činnost ministerstva pošt navázala na předválečný stav, včetně 

obnovy státního podniku Československá pošta. 

Úctyhodným činem bylo přijetí nového poštovního zákona 7.listopadu 1946, jenž 

nahradil  dosud platný rakouský zákon z roku 1837 a uherský z roku 1850, který platil 

na Slovensku. V zákoně se objevily nové termíny, jako „poštovní výhrada“ ( nahradil 

pojem poštovní regál ), poštovní tajemství. Zákon doprovázelo vládní nařízení, kterým 

se zákon prováděl. Ještě před schválením zákona Národním shromážděním vydalo 

ministerstvo pošt 1.července 1946 nový poštovní řád. Tento zákon zůstal v platnosti až 

do konce druhého tisíciletí a byl na svou dobu mimořádně pokrokový a patřil v Evropě 

k nejmodernějším. 

Po osvobození v květnu 1945 pokračovaly snahy o decentralizaci a rozšířil se 

počet ředitelství. Nástup komunistů k moci se však neobešel bez dezorganizace, velkých 

hospodářských ztrát a úpadku pošty jako moderního vzkvétajícího podniku, kterým byla 

v meziválečném období. 

1.září 1948 byla zřízena specializovaná služebna – pošta Praha 120, která byla 

pověřená zpracováním a výpravou zásilek do zahraničí. První zásadní změnou bylo 
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znárodnění státního podniku Československá pošta k 1.červenci 1949. Politické změny 

se dotkly i oboru filatelie, kde došlo též k znárodnění obchodníků s poštovními 

ceninami a jako náhrada za tyto obchodníky vznikla v květnu 1950 Poštovní 

filatelistická služba (POFIS). Československá pošta jako národní podnik byla zrušena a 

zavedl se termín spoje. Do resortu spojů byla začleněna i technická složka 

Československého rozhlasu a od 1.května 1953 začala pracovat samostatná Správa 

spojů – televise Praha, která měla za úkol zajišťování technické stránky právě 

zahájeného televizního vysílání. Vznikla také Poštovní novinová služba (PNS).  

Dosavadní samostatná ministerstva dopravy a spojů se sloučila a na úrovni krajů 

byly vytvořeny krajské správy spojů a v nových okresech okresní správy spojů, které 

převzaly řízení správy pošt i telekomunikací. V roce 1963 bylo zrušeno i ministerstvo 

dopravy a spojů, resp. jeho spojová část a resort se ocitl na pět let bez vlastního 

ministerstva. Nahradila ho Ústřední správa spojů. Ve spojení s poštou se přestal 

používat termín úřad a z poštovních úřadů se staly prostě pošty. Symbol pošty – trubka 

byl nahrazen novým znakem spojů – vajíčko se stylizovanou zeměkoulí, tradiční 

modrou barvu nahradila oranžová, na poštovních schránkách, automobilech a budovách 

se přestal používat státní znak, doručovatelé dostali nové uniformy. Organizační změny 

v 70.letech jen prohlubovaly propad pošty jako prosperujícího podniku a to, že pošta 

přece jen fungovala, bylo zásluhou tisíců obětavých věrných zaměstnanců. 

Poštovní služby vždy odráží změny ve společnosti a reagují na hospodářské 

zvraty a nebylo tomu jinak i za socialismu, kdy se pošta dostala pod ideologický a 

politický tlak, ale zároveň se pošty dotýkal technický pokrok 20.století. Z moderního 

podnikatelského subjektu se stal státní úřad a pošta byla pověřována úkoly, které by za 

normálních okolností byly mimo rámec jejího podnikatelského působení. V roce 1949 

vyhlásil A.Zápotocký akci „Muži do výroby – žena na poštu“ a důsledkem toho přišla 

pošta asi o 10 000 kvalifikovaných zaměstnanců. Pošta se dostala na samý okraj zájmu. 

V roce 1950 byla zrušena služební pragmatika a nejen platové zařazení bylo důvodem 

ztráty prestiže poštovního zaměstnání. Přidělování investičních a provozních prostředků 

bylo nárazové a vždy spíše politicky výhodné. Poštovní sazby se 26 let neměnily, od 

roku 1953 se za obyčejný dopis do 20 gramů v místní dopravě platilo 40 haléřů, 

v meziměstské 60 haléřů. Pro organizace došlo ke zvýšení tarifů v roce 1970 a pro 
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občany v roce 1979 a to na 1 korunu. K nové kalkulaci cen došlo až v roce 1992 spolu 

se vznikem samostatného státního podniku Česká pošta. 

Poštovní přeprava je páteří pošty a v období socialismu doznala značných změn. 

Vyvlastnění velkopodnikatelů poštovních jízd a likvidace drobných provozovatelů 

poštovních jízd zastavil do té doby efektivní a hospodárný systém poštovní přepravy. 

Pozitivním krokem byla naléhavá motorizace poštovní přepravy, ale nebyl dostatek 

vhodných automobilů a tak hipomobilní provoz trval až do počátku 60.let. 

Československý přepravní systém se může však pochlubit svou letadlovou poštou. 

4.června 1956 byly zavedeny kursy na lince Praha – Bratislava – Košice a zpět a 

součástí posádky byly i dva poštovní zaměstnanci, kteří za letu zásilky třídili. Později se 

zapojily i další města a definitivní konec letadlové vnitrostátní pošty se datuje do druhé 

poloviny 70.let. Vznikla však pošta automobilová, která spolupracovala s poštou 

vlakovou. Postupně se zavádělo strojní zpracování zásilek a s tím souvisí i zavedení 

poštovního směrovacího čísla v roce 1973 podle vzoru vyspělých zahraničních 

poštovních správ.  

Počet poštovních úřadů se v 50.letech snížil o 601 poštoven a počet pošt se  

k roku 1950 zmenšil na 2649 a v roce 1980 opět zvýšil na 3433. V souvislosti 

s feminizací pošty se snížila povolená hmotnost balíku z 25 na 15 kg. Vybavení pošt 

zůstává po desetiletí stejné. Práci usnadňovaly orážecí stroje Grafos a mechanické váhy. 

Později se zaváděly výplatní stroje Postalia.  

Činnost Poštovní spořitelny je pozastavena a občanům zbývá jen Státní spořitelna 

nebo hotovostní styk a platby poštovní poukázkou. V roce 1952 se zavádí tři vzory 

poštovních poukázek – A, B, C. Počet přijatých poštovních poukázek neustále vzrůstal a 

od roku 1950 do roku 1980 se ztrojnásobil. Československo získalo nezáviděníhodné 

světové prvenství a poukázkový styk se stal pro poštu ohromnou zátěží a jedním 

z předních úkolů. Neustálý vzrůst zabrzdilo zavedení obstaravatelské služby SIPO  

(soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) v roce 1964. SIPO přispělo k zavádění 

výpočetní techniky , které však nebylo nijak převratné.  

Dalším náročným úkolem byla pošta pověřena už v roce 1948 a to důchodovou 

službou. Do té doby se důchody vyplácely šekovými poukázkami a od 1.října 1948 se 

důchody začaly vyplácet na důchodové listy. V témže roce se pošty staly sběrnami 
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státní sázkové kanceláře (STASKA), jejíž činnost byla v roce 1952 ukončena a sázení 

na poštách bylo obnoveno až v roce 1956 pod novým názvem SAZKA. Oblíbeným 

produktem byly cestovní vkladní knížky, které vydávala Státní spořitelna a která svá 

jednatelství zřizovala i na poštách po celé republice. 

Poštovní známky si uchovaly svůj věhlas i po roce 1948. Známky navrhovali ti 

nejpřednější výtvarní umělci  - Karel Svolinský, Max Švabinský a česká rytecká škola 

měla své skvělé nadané pokračovatele. Pro mnoho našich občanů se poštovní známky 

staly bránou do jinak uzavřeného světa. 

Temnou kapitolu spojů se stala cenzura korespondence, ať už cílená nebo 

namátková. Dnes vzbuzuje využití cenzury pro jakýsi „socialistický průzkum“ úsměv 

na tváři. Nejen že bylo porušováno listovní a poštovní tajemství, ale StB zásilky i 

zabavovala a vykrádala. Konec řádění státní bezpečnosti nastal až v prosinci 1989, kdy 

příslušníci SNB dostali za úkol zabezpečit a zapečetit všechny účelové místnosti pro 

kontrolu korespondence.      

 

obrázek 2-autobusová doprava Československé pošty (zdroj: archiv Poštovního muzea) 
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2.4 Česká pošta ve věku informa čních technologií 

Technologický pokrok se řítí mílovými kroky vpřed a přináší nejen v poštovnictví 

významné změny. Mění se způsob života lidí a s ním i způsob vnímání světa jako celku. 

Moderní technologie v oboru komunikací, výpočetní techniky, zbraní, léčiv aj. ovlivňují 

celý svět v kladném i záporném slova smyslu. Pokud se ohlédneme po vývoji 

poštovních správ ve světě, shledáme, že i zde nebylo vše v absolutním pořádku a 

poštovní personál se musel prát o svoje práva a lepší finanční a pracovní podmínky. Na 

Washingtonském kongresu Světové poštovní unie v roce 1989 došlo k zásadní změně a 

byla zde definována myšlenka odstátnění (deetatizace) a deregulace pošty, liberalizace 

poštovního trhu a posléze i privatizace pošty. Sloganem kongresu se stalo spojení „obrat 

k zákazníkovi“.  

Reforma pošty se vyvíjí v ostatních vyspělých zemích různorodě. I přes rozdíly 

v jednotlivých reformách najdeme ve všech zemích společné základní rysy spojené s 

„obratem k zákazníkovi“: 

- oddělení pošty od státní správy (deetatizace) a vytvoření 

poštovního podniku (korporatizace) 

- omezení regulačních zásahů státu do podnikatelských aktivit 

poštovního podniku, ať už se jedná o regulaci cen, personální 

politiku, investiční politiku atd. (deregulace) 

- oba předcházející kroky jsou spojeny s přesunem poštovního 

podnikání ze sféry veřejného do sféry soukromého práva, takže 

jsou chápány jako privatizace poštovního sektoru, i když 

výlučným vlastníkem v počátečním období zůstává stát; 

k vlastnickým změnám dochází později, ale jde spíše o vznik 

kombinovaných forem vlastnictví typu point-venture než o vstup 

nestátního kapitálu přímo do poštovního podniku 

- souběžně se poštovní trh otvírá dalším podnikatelským subjektům 

(liberalizace). 
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Končí éra monopolních národních pošt, stírá se rozdíl mezi balíkovou a listovní 

poštou , mění se stávající a vznikají nové poštovní produkty dle potřeb a požadavků 

zákazníka.  

Vývoj směřuje k zjednodušení technologií, ale zároveň je kladen důraz na 

rozšíření nabídky produktů a služeb z hlediska ceny, poskytnutých záruk a pohodlí 

zákazníků. Poštovní trh se ocitl na přelomu tisíciletí na poli konkurenčního boje 

podnikatelských subjektů, v jejichž zájmu jsou expresní, kurýrní, přepravní a 

zasilatelské aktivity, působení v bankovnictví, pojišťovnictví, maloobchodní prodej 

spotřebního zboží a elektronický přenos informací.  

Sametová revoluce v roce 1989 byla přelomem i pro poštovnictví v České 

republice. Rozjezd byl pomalý a  ve svých počátcích směřoval k jedinému úkolu a tím 

byla kapitalizace telekomunikací. V roce 1990 padlo vládní rozhodnutí, které rozdělilo 

resort na obor pošty a obor telekomunikací, které byly určeny k privatizaci. K 1.lednu 

1992 vznikla divize Česká pošta řízená ředitelem (Jan Přibyl) a Český telecom, 

v průběhu roku 1992 se pro privatizaci vyčlenila ještě Poštovní novinová služba a 

Poštovní tiskárna cenin. Nutností bylo oživit ekonomickou stránku podniku a tak byl 

1.dubna 1992 schválen nový poštovní sazebník. Podoba České pošty se stala předmětem 

sporů zúčastněných stran, ale vládní činitelé rozhodly, že Česká pošta se od 1.ledna 

1993 stala státním podnikem. Ještě téhož roku byla Česká pošta přijata do Světové 

poštovní unie. 

Do legislativy poštovního odvětví bylo potřeba vnést moderní prvky doby, které 

předpokládaly liberalizaci trhu v budoucích 10-15 letech, novou koncepci cenové 

politiky mezi poštou a státem, globalizaci poštovního podnikání zejména v duchu 

Evropské unie. Nový poštovní zákon byl po dlouhých debatách schválen zákonodárci 

počátkem roku 2000 a účinnosti nabyl 1.července 2000.  

Posun pošty do tržního prostředí a vědomí, že nezíská jiné prostředky než vlastní 

výnosy, přispělo k rozšíření portfolia poštovních služeb. Již v polovině 90.let byla 

zavedena služba Postfax, expresní dokumentová služba EMS, expresní balíková služba 

na bázi systému sledování a vyhledávání zásilek s pomocí čárového kódu. Navázalo se 

na tradici poštovního spořitelnictví a v roce 1990 vznikla Poštovní banka, dnešní 

Poštovní spořitelna. 



Vývoj České pošty                                                                                                          25 

V 90.letech musela Česká pošta napravit obrovský dluh z minulosti a 

modernizovat vlastní technologie a dát do pořádku zoufalý stav movitého i nemovitého 

majetku.  Vznikl projekt APOST (automatizovaná pošta), který vytvořil z každého 

přepážkového terminálu jakousi vstupní bránu údajů do hospodářských a provozních 

databází firmy. Vznikl tak univerzální páteřní systém firmy, který ve stanoveném 

harmonogramu zahrnul všechny poštovní produkty. Dalšími důležitými projekty byly 

projekt průběžného měření objemu produkce a projekt sledování a vyhledávání zásilek 

pomocí čárového kódu, které přispěly ke zkvalitnění služeb. 

Nutné bylo zlepšit i situaci vozového parku, zejména pak jeho efektivnější 

využití, protože podíl pěšího doručování ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi byl 

neuvěřitelně vysoký (v letech 1993-1999 bylo nakoupeno 2 770 nových vozidel za 

1068mil.Kč). [1] 

V prvních letech druhého tisíciletí dochází k dalším změnám ve struktuře České 

pošty a samozřejmě i v rozšiřování poskytovaných služeb. Regulátorem základních 

poštovních služeb je Český telekomunikační úřad. Poštovní výhrada (monopol) se 

vztahuje na poštovní zásilky o hmotnosti nižší než 50 g za cenu nižší než 18 Kč, jejichž 

obsahem jsou písemnosti.[3] Poskytované služby můžeme rozdělit na povinné a 

nepovinné, viz.příloha č.2[4]  

Ke konci roku 2006 má Česká pošta 3 387 pošt a 5 poštoven a zhruba 37 200 

zaměstnanců.[5,8] Patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Doba dopravy 

standardních psaní je v 94,06%  1 den po dni podání,  v 5,33% 2 dny a v 0,61% 3 dny a 

více [5].O spokojenosti zákazníků hovoří nízký počet odůvodněných reklamací dodání 

poštovních zásilek a poštovních poukazů. Počet reklamací vyjádřených v procentech 

k celkovému počtu přepravených zásilek je 0,0122%  a z toho odůvodněných je 

0,0065%.[4] Hodně se mluví o čekacích dobách na poštách, které mají pomoci 

zkracovat zaváděné vyvolávací  systémy. Tímto zařízením je zatím vybaveno 119 

pošt[4] a další rozšíření je závislé na finančních možnostech podniku. Na poštách se 

budují bezbariérové přístupy a hlavně se začal klást důraz na klientský přístup 

zaměstnanců vůči zákazníkům. Budoucnost České pošty spočívá v rukou nového 

managementu , který má za úkol do 30.6.2009 transformovat Českou poštu na akciovou 

společnost. Zatím není jasné, zda bude nadále stoprocentním  vlastníkem společnosti 
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stát nebo se podnik bude privatizovat. K 29.2.2008 proběhly poslední organizační 

změny, kdy končí svou činnost dosavadní odštěpné závody a začíná působit osm 

obchodně-provozních regionů, viz.příloha č.3[7] Co přinese očekávaná liberalizace 

poštovního trhu? Obstojí Česká pošta na tomto trhu, když přijde o poštovní výhradu? 

Aby pošta byla co nejlépe připravena na plně konkurenční prostředí, vznikl obsáhlý 

dokument – Strategie České pošty pro rok 2007-2012. Jak jsou proměňována slova 

v činy a jaký mají efekt, ukáže teprve čas.[6] 
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3. Marketingový průzkum  

 „Marketing je věda a umění objevit, vytvořit a dodat hodnotu, která uspokojí 

potřeby cílového trhu. Marketing identifikuje dosud nevyplněné potřeby a požadavky. 

Definuje, měří a vyčísluje rozsah vytipovaného trhu a potencionální zisk. Přesně určuje, 

které tržní segmenty je společnost schopna nejlépe obsloužit, navrhuje a propaguje 

vhodné výrobky a služby.“[2] V celém marketingovém procesu je nejdůležitější vazba 

na zákazníka, dnes se spíše užívá výraz klient. Udržet si klienta dá určitě větší námahu 

než si nového klienta získat. Proto můžeme klientelu rozdělit na dvě skupiny: novou a 

stálou. Lidé většinou vnímají marketing ve formě reklamy a prodejních propagačních 

akcí , které jedni zatracují a druzí je milují. Tak či tak se vrývají pod kůži všem, protože 

v dnešní mediální době, se bez publicity neobejde žádný významný prosperující podnik. 

Každá výrobní či nevýrobní firma si vytváří svůj průzkum na trhu, který pak analyzuje, 

poté plánuje a samozřejmě kontroluje. Klade se důraz na příjemné vystupování, 

vytváření přátelské pohody, vymýšlejí se nové a nové inovační prvky, hledá se to 

nejlepší umístění pro firmu a vytváří se celkový dojem, že se tak děje hlavně kvůli 

zákazníkovi. 

 Nejinak je tomu u České pošty. Z předešlých kapitol o historii pošty vyplývá, že 

lidé budou mít o přenos zpráv a dopravu zboží vždy zájem. S postupem času a rozvojem 

informačních technologií se mění forma přenosu z písemného na digitální, proto se musí 

přizpůsobovat i nabídka poskytovaných služeb a měnit používané technologie. Dnešní 

kriteria pro vytváření stále lepších služeb se v průběhu staletí zásadně nezměnila a 

vyplývají z těchto  požadavků zákazníka:  

- doba dopravy zásilky od podání k doručení 

- poskytnuté garance (za rychlost, bezpečnost, spolehlivost) 

- rozměr a váha zásilky 

- služby přidané hodnoty (informace o přepravě a doručení,převzetí 

zásilky u zákazníka, polygrafické služby a balení, výprava 

hromadných zásilek aj.) 

- cena služby a poskytnuté slevy. [1] 
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Pro marketingový průzkum jsem si vybrala poštu, kde pracuji, kterou znám 

z pohledu zaměstnance, ale i z pohledu zákazníka – poštu Chomutov 2. Jedná se o poštu 

podací , která  je zároveň ukládací poštou pro poštu Chomutov 1. Vznikla  v červenci 

2005 vyčleněním z pošty Chomutov 1 a byla umístěna do nových prostor v objektu 

obchodního domu. Provoz pošty zajišťuje 29 zaměstnanců včetně kontaktního místa, 

které má na starosti převážně certifikační autoritu, SIPO, rozhlasové a televizní 

poplatky, výpisy z katastru, živnostenského a obchodního rejstříku. Jako první pošta 

v okrese měla nainstalovaný vyvolávací systém.  

První dny a měsíce provozu pošty nebyly vůbec jednoduché jak pro veřejnost, tak 

pro zaměstnance. Veřejnost byla zvyklá na zaběhlý systém, který se během víkendu 

úplně změnil. Dodací služba byla přemístěna na okraj města a klasické fronty u 

přepážek se staly minulostí. Vyvolávací systém dodnes vzbuzuje rozpaky a vyvolává 

zmatky nejen u starých lidí, ale i u střední a mladší generace. Od počátku pošta samotná 

hledá vhodné nastavení vyvolávacího systému. Ideální nastavení je však spíše utopií, 

protože se nelze zavděčit lidem všem. V období, kdy je méně zákazníků, nejsou téměř 

žádné problémy. Ve dnech, kdy je na poště více lidí, dochází k delším čekacím dobám 

zejména i proto, že si lidé berou více lístků a čekají, které číslo přijde dříve na řadu. Vše 

pramení z nevědomosti a neochoty číst návod, který je u systému vyvěšený. Situace se 

však lepší a protože dochází k zavádění vyvolávacích systémů i na jiných úřadech, stane 

se standardním vybavením nejen na  velkých poštách. 

Průzkum probíhal dotazníkovou formou v listopadu 2007 (příloha č.1) a na 

uvedené otázky odpovědělo 100 klientů, z toho 40 mužů a 60 žen. Věkové rozložení 

dotazovaných mužů a žen je uvedeno v tabulce č.1. Dalším specifikem dotazované 

skupiny je vzdělání, které je zobrazeno v tabulce č.2. Jednotlivé otázky byly 

formulovány tak, abychom dostali co možná nejobjektivnější náhled na činnost České 

pošty z pohledu zákazníka. Průzkum probíhal v době relativního klidu, kdy veřejnost 

nepodléhala emocím a tedy podmínky byly relativně konstantní. Jinak by dopadly 

výsledky v předvánočním provozu a jinak v době, kdy by měla pošta nedostatek 

pracovních sil z důvodu nemocí, dovolené a dalších jiných důvodů. Celý průzkum je 

zaměřen na oblast služeb, klientský přístup, spokojenost zákazníků s Českou poštou.  
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   tabulka 1-věkové rozhraní 

VĚKOVÉ ROZHRANÍ 15-25 26-35 36-45 45-55 56-65 66-75 NAD 75 

MUŽ 7 11 10 5 4 3 0 

ŽENA 6 23 15 9 5 2 0 
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 tabulka 2-vzdělání 

VZDĚLÁNÍ  Základní Střední Střední s maturitou Vysokoškolské 

POČET 6 30 57 7 
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Otázka č.1 – využíváte služeb České pošty? 

 

tabulka 3-využívání služeb 

ODPOVĚĎ ANO NE 

POČET 100 0 
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Otázka č.2 – nejčastěji využívám těchto služeb:  

tabulka 4-nejčastěji využívané služby 

        

graf 4-nejčastěji využívané služby 

0

10

20

30

40

50

60

70

VYUŽÍVÁ KLIENTŮ

Podání
listovních a
balíkových
zásilek

Peněžní
služby

Bankovní
služby

Pojiš ťovací  

 

  

    
 
 
 
 

DRUH SLUŽBY VYUŽÍVÁ  
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61 

Peněžní služby 43 

Bankovní služby 12 

Pojišťovací služby 0 
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  Ostatní  6  
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Otázka č.3 – jste spokojen(a) s rozsahem nabídnutých služeb? 

 

tabulka 5-spokojenost s rozsahem služeb 

ODPOVĚĎ ANO NE 
POČET 98 2 
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Otázka č.4 – jak hodnotíte profesionalitu a odbornost zaměstnanců? 

 

 

tabulka 6-profesionalita zaměstnanců 

 

 

graf 6-profesionalita zaměstnanců 
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Výborně Velmi dobře Dobře Dostatečně Nedostatečně 

POČET ODPOVĚDÍ 44 40 12 1  3  
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Otázka č.5 – podal(a) jste někdy stížnost na nepřiměřené chování 

zaměstnance? 

 

tabulka 7-stížnost na chování zaměstnanců 

ODPOVĚĎ ANO NE 

POČET 5 95 

 

graf 7-stížnost na chování zaměstnanců 
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Otázka č.6 – podal(a) jste někdy reklamaci na nedodržení dodací lhůty či 

nedodání zásilky? 

 

 

tabulka 8-podání reklamace 

ODPOVĚĎ ANO NE 

POČET 14 86 
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Otázka č.7 – ceny za poskytované služby jsou pro vás: 
 

tabulka 9-ceny služeb 
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Otázka č.8 – vyhovuje vám vyvolávací systém? 
 

tabulka 10-vyvolávací systém 

ODPOVĚĎ ANO NE 
POČET 86 14 
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HODNOCENÍ drahé přiměřené levné 

POČET ODPOVĚDÍ 32 68 0 
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Otázka č.9 – ohodnoťte Českou poštu jako celek. 

 

tabulka 11-hodnocení České pošty 

HODNOCENÍ Výborně Velmi dobře Dobře Dostatečně Nedostatečně 

POČET 24 52 18 3 3 
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4. Vyhodnocení a návrhy 

 

 

Otázka č.1 – využíváte služeb České pošty? Na tuto otázku odpovědělo 100% 

dotázaných, jen jedna žena podotkla, že služeb České pošty nevyužívá, protože vše řeší 

přes internet a mobilní telefon. Na poštu musí, jen když jí písemně obešle nějaký úřad. 

Služby České pošty tedy alespoň jednou za čas využívá každý člověk.Česká pošta se 

snaží hledat nové služby a vnášet inovační prvky do stávajících služeb, tak aby přilákala 

více klientů a obstála v tržním prostředí. V posledních letech klade důraz i na klientský 

přístup zaměstnanců, který je podle mého názoru velice důležitý. Důležitou roli zde 

sehrává i propagace. Pošta dvakrát do roka vydává zpravodaj, kde je přehled základních 

služeb i s uvedeným ceníkem. Na každé poště existuje tzv. JIS (jednotný informační 

systém), kde je veřejnost upozorňována na novinky v poštovních a obstaravatelských 

službách, ale i na standardní služby, jejich ceny, jsou zde informace o filatelii apod. I 

když má pošta bezplatnou infolinku, k dispozici e-mailovou podatelnu, internetové 

stránky, tak veřejnost, která tyto služby nevyužívá z různých důvodů, nemá o 

produktech pošty a jejím vývoji vpřed dostatek informací. Nejvíc pošta sází na podávání 

informací svými zaměstnanci. Proto si myslím, že investice do proškolování 

zaměstnanců v oblasti asertivního chování, by se České poště mnohonásobně vrátila a 

slovní obrat „vše pro blaho zákazníka“ by nebyl pouhou frází a na poštu by se tak 

vracelo více spokojených klientů. Také si myslím, že by poště prospěla větší propagace 

poštovních služeb, které nejsou tak moc využívány a které jsou v nabídce(příloha č.2).  

Otázka č.2 – nejčastěji využívám těchto služeb. Z průzkumu vyplývá, že 

nejhojněji se využívá standardních služeb ve formě podání a dodání listovních a 

balíkových zásilek – 61% a peněžních  služeb – 43%. Na třetím místě jsou bankovní 

služby, které pošta obstarává pro Poštovní spořitelnu – 12% a následují sázková činnost 

– 4%, důchodová služba – 4% a ostatní služby – 6%, u kterých dotazovaní uvedli, že se 

jedná o odnos bez přihrádky. Ani jedna odpověď nebyla zatržena u pojišťovacích služeb 

a postfaxu, což neznamená, že se těchto služeb nevyužívá, ale nehrají prim. Z vlastní 

praxe mohu jen potvrdit tyto závěry. Snad jen u peněžních služeb bych podotkla, že jde 

výhradně o platby zákazníků v hotovosti na účet  a úhradu plateb SIPO v hotovosti a 

hotovostní výplatu sociálních dávek a přeplatků občanům. Podání listovních zásilek 
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spíše využívají firmy a státní úřady. Lidé využívají poštu k zasílání soukromé 

korespondence už jen zřídka. Komunikují spolu přes  SMS zprávy a e-maily. Jednak je 

tento způsob rychlejší a především levnější. Balíkovou službu zejména využívají firmy 

a zásilkové obchody. Poměr využívaných služeb se mění, tak jak se mění životní úroveň 

obyvatelstva a svou roli hraje umístění pošty. Pošta Chomutov 2 je považována za 

„hlavní“ poštu, i když toto označení je mylné. Dnes jsou si všechny pošty v nabízených 

službách rovny. Obrovský je příjem plateb v hotovosti. I když se příjem poukázek 

v posledním desetiletí značně snížil, je pořád velké procento lidí, kteří, i když mají účet, 

využívají hotovostní platby. S tím nelze nic dělat, jde tu o určitý konzervatismus lidí. 

Ovšem lze využít kvalitních kvalifikovaných pracovníků k nabízení služeb pro poštu 

významných. Kvalifikace pracovníků probíhá průběžně. Důležitá je v tomto směru 

osobní motivace a pracovní podmínky. Tady se zejména projeví schopnost vedoucího 

pracovníka, který by měl podřízené vést a motivovat tak, aby bylo dosaženo cíle, který 

byl určen. Ne nadarmo se říká, jaký je vedoucí, taková je pošta. 

 

Otázka č.3 – jste spokojen(a) s rozsahem nabídnutých služeb? 98% 

oslovených lidí je spokojeno a  2% by uvítala, kdyby se na poště daly hradit platby 

platební kartou jiné banky. Nyní je možnost platit jen  Maxkartou  Poštovní spořitelny. 

Vedle klasických poštovních služeb se začíná rozvíjet projekt Czech Point, který mají 

na bedrech kontaktní místa  a lze tak na počkání pořídit výpis z obchodního rejstříku, 

živnostenského rejstříku a výpis z katastru nemovitostí, uvažuje se o výpisu z rejstříku 

trestů. V nabídce je hybridní pošta, kterou zejména využívají firmy a podnikatelé. Jedná 

se o zpracování elektronicky předaných dat do písemné formy a jejich následné 

doručení. Každý člověk si může objednat aršík známek s přítiskem podle vlastního 

výběru. Některé pošty nabízejí prodej hraček, zkoušel se prodej cigaret, ale ty určitě na 

poštu nepatří. Spíše bych rozšířila sortiment papírenského zboží, o který je zájem, ale 

protože se hlídá stav zásob, tak je mnohdy nedostatek i obyčejných obálek. Tady by 

měly mít alespoň velké pošty možnost si objednat zboží dle svého uvážení nebo by 

mělo být zásobování pružnější. Hudbou budoucnosti jsou určitě elektronické služby a 

přístup na internet by mohl být na každé alespoň větší poště. Co veřejnosti určitě chybí, 

je možnost kopírování na každé poště. Vybavit pošty kopírovacími zařízeními by jistě 

byla velká investice, která se však vyplatí. 
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Otázka č.4 – jak hodnotíte profesionalitu a odbornost zaměstnanců? 44% 

klientů hodnotí poštu Chomutov 2 výborně, 40% chvalitebně, 12% dobře, 1% 

dostatečně a 3% nedostatečně. Toto hodnocení , myslím, odpovídá skutečnosti a není 

k němu třeba moc dodávat. Pošta začala dbát na klientský přístup zaměstnanců. V tomto 

směru probíhají i kontroly a určitě se mnohé zlepšilo. Roli tady hraje samostatnost a 

odpovědnost každého zaměstnance, chuť se učit nové věci. Velký podíl má podle mého 

názoru i styl vedení vedoucího pošty, jak dovede motivovat své podřízené a rozhodovat 

v důležitých provozních záležitostech. A opět platí, jaký je vedoucí, taková je pošta. 

Otázka č.5 – podal(a) jste někdy stížnost na nepřiměřené chování 

zaměstnance? 5% odpovědělo kladně a 95% nepodalo stížnost nikdy. V nepříjemných 

situacích, které se někdy na poště  stávají, se odrážejí momentální nálady a rozpoložení 

a bylo v dřívějších dobách zvykem se jít „vykřičet“  na poštu. Tento stav měl spojitost 

s deklasováním pošty v období socialismu a než si pošta vybude opět své renomé, 

uplyne hodně času. Situace doznává velkých změn a to nejen za přepážkou, ale i před 

přepážkou. Kladně se zde projevuje zavádění vyvolávacího systému, kdy se klienti na 

sebe nelepí ve frontě, a mezi klientem a zaměstnancem vzniká osobnější kontakt a větší 

klid na práci. Opět zde zmíním důležitost klientského přístupu každého zaměstnance a 

schopnost ovládání sebe sama v kritických situacích. 

Otázka č.6 – podal(a) jste někdy reklamaci na nedodržení dodací lhůty či 

nedodání zásilky? Podle průzkumu reklamaci podalo 14% dotázaných a 86% nepodalo 

reklamaci nikdy. Rychlost a garance doručení je vysoká v poměru podaných zásilek, 

pokud vezmeme v potaz výsledky za celou Českou poštu. Procento podaných reklamací 

by bylo určitě nižší, kdyby následoval rozbor, zda byla reklamace oprávněná či ne. I 

přesto můžeme tvrdit, že Česká pošta nabízí kvalitní služby s vysokou garancí. U této 

problematiky záleží ze všeho nejvíc na lidském faktoru  a proto lze jen doporučit 

nastavení efektivního kontrolního systému uvnitř celého podniku a řídit se rčením – 

důvěřuj, ale prověřuj. 

Otázka č.7 – ceny za poskytované služby jsou pro vás: pro 32% zákazníků 

drahé, pro 68% přiměřené. Nikdo si nemyslí, že by byly levné. Lidé nemají rádi 

zdražování a je to přirozené, ovšem na poště jim to vadí nějak víc. Celá léta byli zvyklí 

na konstantní cenu a po roce 1989 se zdražovalo každý třetí rok (viz příloha č.4). Tak 

jak se zvyšují celkové náklady, tak se zvyšuje i cena. Od 1.1.2008 došlo k další úpravě 

cen směrem vzhůru. Upravily se i váhové stupně a změnil se způsob uplatnění slev pro 
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firmy, které používají výplatní stroj. Rozlišuje se standardní psaní a psaní do 50g. 

Přehled aktuálních cen je uveden v příloze č.5. Pokud by se dělal průzkum po 1.1.2008, 

dopadl by určitě odlišně a u odpovědi, že jsou služby drahé, by bylo procento odpovědí 

vyšší. Česká pošta je sice ve vlastnictví státu, ale ze státního rozpočtu jí nepřísluší žádná 

dotace. Na veškeré své podnikání si musí vydělat sama a tento fakt veřejnosti není 

dostatečně znám.  Nový ceník je, podle mého názoru, v souladu s vývojem cen na trhu. 

Otázka č.8 – vyhovuje vám vyvolávací systém? Dnes nejvíce diskutovaný 

problém, alespoň co se týče pošty Chomutov 2 a ostatních zainteresovaných pošt, je 

zavádění vyvolávacího systému. Děje se tak nejen na poštách, ale i na ostatních 

úřadech, kde chtějí urychlit a zkulturnit odbavení klientů. Průzkum vyhodnotil v 86% 

tento systém kladně a v jedné odpovědi byla uvedena poznámka rozhodně. 14% 

odpovědí bylo záporných a důvodem mají být dlouhé čekací doby, že systém zbytečně 

zdržuje, že čísla nejdou za sebou, ale podle druhu služby a pro někoho je systém příliš 

složitý. A to je, myslím, kámen úrazu. Do značné míry rozhoduje inteligence klienta a 

chuť a zájem se učit novým věcem a přistoupit na technické vymoženosti doby. Nehraje 

zde roli věk zákazníka, protože z vlastní zkušenosti vím, že si systém pochvaluje 

například šedesátiletá paní, ale dvacetiletý mladík tápe, ale přirozený naturel každého 

člověka. První setkání s vyvolávacím systémem také nepřispívá ke kladnému 

hodnocení, ale po několika návštěvách získávají klienti jistotu a tak je to se vším 

v životě. Vyvolávací systém má každá pošta nastavený podle svých prostorových 

možností a podle specializace přepážek. Je v kompetenci vedoucích pošt, jak systém co 

nejlépe nastavit, ale nevyhoví se vždy všem požadavkům. Ve své podstatě je však 

systém spíše přínosem než přítěží a zvyšuje se tak kultura v odbavování klientů, proto 

jejich dalšímu zavádění fandím. 

Otázka č.9 – ohodnoťte, prosím, Českou poštu, s.p. jako celek.  Na samý závěr 

byla Česká pošta hodnocena jako celek. Nedopadla výborně, ale velmi dobré hodnocení 

je také potěšující. 24% respondentů hodnotí poštu výborně, 52% chvalitebně, 18% 

dobře, 3% dostatečně a 3% nedostatečně. Toto hodnocení, myslím, odpovídá realitě. 

Pořád je co zlepšovat. V předešlých letech se spíše investovalo do technologií, nového 

vozového parku, zařízení pošt, ale zapomínalo se na lidský kapitál. Kvalitní 

kvalifikované pracovní síly poštu spíše opouštějí a jdou za lepšími finančními 

podmínkami. Fluktuace pracovníků se odráží zákonitě na kvalitě odvedené práce. 

Nějaký čas trvá, než se nový zaměstnanec zaučí a práce a nových informací spíše 

přibývá. Odměna za práci zdaleka neodpovídá průměrné měsíční mzdě v našem státě. A 



Vyhodnocení a návrhy                                                                                                     39                                                                            

tato situace se odráží i v náboru nových pracovních sil, které často neodpovídají 

požadavkům vedoucích pracovníků, ale není z čeho vybírat. A tak se točíme 

v začarovaném kruhu, kdy zaměstnanec odvádí nekvalitní práci a na poštu je pak 

veřejností nahlíženo jako na nespolehlivý podnik. V dubnu 2008 došlo k prvnímu 

avizovanému kroku - ke zvýšení mezd, ovšem ubyly některé zaměstnanecké výhody. 

Snad se „poctiví řadoví pošťáci“ dočkají doby, kdy se z poslání stane prestižní 

zaměstnání a pohled veřejnosti na Českou poštu získá na atraktivnosti. 

Otázka č.10 – vaše pohlaví. Na otázky odpovídalo 60% žen a 40% mužů.Tento 

poměr dokazuje, že muži se poště nevyhýbají a že pošta se zabývá činností, která je 

nepostradatelná pro obě pohlaví. Věkové rozhraní řeší následující otázka. 

Otázka č.11 – váš věk. Věkové rozhraní klientů je pestré. Dolní hranice je 

omezena 15.rokem, protože v tomto roce každý jedinec obdrží občanský průkaz a stává 

se legitimním občanem naší republiky a zásilky si přebírá osobně. Ve věku 15-25 let se 

průzkumu zúčastnilo 7% mužů a 6% žen,  26-35 let – 11% muži, 23% ženy, 36-45 let – 

10% muži, 15% ženy, 46-55 let – 5% muži, 9% ženy, 56-65 let – 4% muži, 5% ženy, 

66-75 let – 3% muži, 2% ženy, nad 76 let se průzkumu nezúčastnil žádný zástupce. 

Výsledky ukazují, že na poštu nejčastěji docházejí ženy ve věku 26-35 let. Jsou to 

většinou maminky na mateřské dovolené, které poštu využívají zejména k dodání 

zásilek, které si mezi sebou prodávají přes internetový bazar. Následují další věkové 

skupiny, kde jsou obě pohlaví zastoupena téměř rovnoměrně a využívají klasických 

poštovních služeb. Klienti vyššího věku, dnes se moderně užívá termín senioři, 

využívají poštu zejména k převzetí důchodu a zaplacení dokladu SIPO. Lidé nad 76 let 

se na poště vyskytují zřídka a využívají spíše služeb doručovatelky. A tady je největší 

kámen úrazu. Pracovní náplň doručovatelky by zajisté stálo za to pozměnit. Dnes je 

doručovatelka vytížena nadměrným doručováním letáků a na důležitější úkoly jí 

nezbývají síly. Měla by znát základní poštovní produkty a poradit lidem, převážně těm 

starším. V poslední době se ujal termín „oznamovatelky“, protože převážná většina lidí 

je v době doručování v práci a musí si na poštu pro zásilku dojít. Tady bych navrhovala  

udělat kvalitní průzkum a zvolit nový systém podle potřeb zákazníka a vytvořit možná i 

nové pracovní pozice.  

Otázka č.12 – vaše vzdělání. Na poštu Chomutov 2 dochází podle provedeného 

průzkumu 57% lidí se středním vzděláním s maturitou , 30% se středním vzděláním 

(vyučeni), 7% s vysokoškolským vzděláním a 6% jen se základním vzděláním. Tento 

poměr odpovídá úrovni vzdělanosti v České republice. Z vlastní praxe vím, že pošta 
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slouží lidem s nižším vzděláním jako informační centrum a pracovníci pošty se snaží 

poradit a pomoci, jak nejlépe dovedou. Lepší se, myslím, i vnímání pošty jako úřadu. 

Důležitou roli hraje i samotné vzdělání přepážkových pracovnic, ty by dnes měly mít 

střední vzdělání s maturitou, což je posun kupředu oproti minulým letům a určitá záruka 

kvalitněji odvedené práce.    
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5. Závěr 

Závěr mé práce je jednoznačný - základním cílem podnikání v oblasti 

poštovnictví zůstává  přenos zpráv a doprava zásilek, jen se mění technologie a 

technologické postupy a nabalují se nové služby podle průzkumu poptávky na trhu a 

podle nových trendů v oblasti informačních technologií.  

Přehled jednotlivých historických etap ve vývoji pošty nám ukázal, že cesta ke 

vzniku státního podniku Česká pošta byla dlouhá a nijak jednoduchá. Přesto se Česká 

pošta vypracovala zejména v meziválečném období v  moderní prosperující firmu. 

2.světová válka a následné historické události se však postaraly o téměř úplnou 

degradaci do té doby úspěšného podniku. 

S nástupem nových informačních technologií nastal přelom v oblasti soukromé 

korespondence. Ke konci 20.století lidé více začínají využívat ke komunikaci mezi 

sebou mobilní telefony a internet, protože je tato forma výměny informací rychlejší a 

levnější. Nadále je však pošta komunikačním prostředníkem mezi úřady a jednotlivými 

adresáty, je stále více využívána pro dopravu zboží nejen firmami, ale i jednotlivými 

zákazníky. Rozjel se projekt Czech Point a velké firmy využívají hybridní poštu. 

Paradoxem zůstává, že objem hotovostních plateb přes poukázku se sice ke konci 

20.století snížil, ale i přesto spousta lidí volí platbu na účet přes poukázku na poště. 

Široká síť pošt a tradice dala podnět k obnovení bankovních služeb a Poštovní 

spořitelna zaujímá jedno z předních míst na našem bankovním trhu. Dnes si můžete na 

poště uzavřít stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění, pojištění 

domácnosti apod. a zaměstnanci pošt tak musí zvládnout několik profesí najednou. 

Veřejnost mnohdy ani neví, kolik informací musí obyčejný pošťák vstřebat. Záleží 

nejen na osobním přístupu každého zaměstnance, ale i na vytvoření adekvátních 

pracovních podmínek, aby byl výkon zaměstnance co nejlepší. 

  Změnil se způsob přepravy a technologické postupy, které souvisejí 

s vědeckotechnickým pokrokem. Prioritami zůstává včasné doručení za přiměřenou 

cenu a požadování jisté záruky. Podle provedeného průzkumu na poštu zavítá více žen 

(60%) než mužů (40%) a v převážné většině lidé se středoškolským vzděláním 

s maturitou ( 57%). Každý přivítá kvalitnější služby s nadšením, ale pokud možno, ať se 

to nedotkne vlastní peněženky. 68% lidí se zdají poplatky za poštovní služby přiměřené 

a 32% drahé. Z nabízených služeb jsou na předních místech listovní a balíkové služby, 
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peněžní  a bankovní služby.  98% klientů je spokojeno s nabídkou služeb a rozmanitější 

je hodnocení odbornosti zaměstnanců, kdy 44% lidí hodnotí přepážkové pracovníky 

výborně, 40% velmi dobře, 12% dobře, 1% dostatečně a 3% nedostatečně.  Na chování 

zaměstnance si někdy stěžovalo 5% ze sta dotázaných. Reklamaci někdy podalo 14% 

respondentů. Nově se na poštách a na ostatních úřadech zavádí vyvolávací systémy, na 

poště Chomutov 2 je s ním spokojeno 86% zákazníků a 14% je nespokojeno. Česká 

pošta byla jako celek hodnocena ve 24% výborně, v 52% velmi dobře, v 18% dobře, ve 

3% dostatečně a ve 3% nedostatečně.  

Cíl mé práce byl splněn. Zjistila jsem, že každý někdy služeb pošty využívá. 

Nabídka služeb většině veřejnosti vyhovuje, ceny jsou přiměřené a garance je relativně 

vysoká. Celkově si pošta vede velmi dobře, ale k hodnocení výborně jí chybí zdolat 

velký kus cesty. Rozvíjí se služby v elektronické oblasti  (např. elektronický podpis, 

hybridní pošta aj.) a rozjíždí se projekt Czech Point (výpis z obchodního a 

živnostenského rejstříku, výpis z katastru nemovitostí ). Technologie, technologické 

postupy a vybavení pošt doznalo od roku 1989 značných změn k lepšímu. Klientský 

přístup zaměstnanců se také v mnohém zlepšil. V současnosti probíhá program 

Strategie, který má připravit Českou poštu na přeměnu v akciovou společnost 

(30.6.2009) a na liberalizaci poštovního trhu. Tady přichází na řadu kvalitní 

management, který by měl podnik řídit tak, aby měl co největší výnosy za vynaložení 

co nejmenších nákladů, ale aby poskytované služby byly kvalitní, rozmanité a dostupné 

všem vrstvám společnosti. Je to úkol nelehký a Česká pošta se s ním pere velmi dobře. 

Ze zaostalého, neprosperujícího podniku se snaží vybudovat opět úspěšnou společnost, 

která se vyrovná ostatním poštovním správám ve světě. Kamenem úrazu je však 

postavení zaměstnanců, které není v porovnání s ostatními zaměstnavateli nijak 

lichotivé. Pokud nebude splacen dluh v této oblasti co nejdříve, nepohne se vývoj vpřed 

a kvalitní a kvalifikované síly budou podniku chybět k tomu, aby vytvořili kvalitnější 

obraz u veřejnosti. V dubnu 2008 by mělo dojít ke zvýšení platů řadových pošťáků 

v průměru o 14,5%. Blýská se tedy na lepší časy a snad se postupem času podaří zlepšit 

pracovní podmínky natolik, aby se z práce na poště stalo opět prestižní zaměstnání a 

Česká pošta stanula na výsluní jako tomu bylo za 1.republiky.  
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Příloha č.1: DOTAZNÍK – JSTE SPOKOJENI SE SLUŽBAMI 
ČESKÉ POŠTY ? 
 
 
Dovoluji si Vás požádat o pár minut Vašeho času, které strávíte vyplněním 
následujícího dotazníku. Vaše odpovědi budou sloužit jako podklad k vytvoření 
bakalářské práce.  

 
 
 

1. VYUŽÍVÁTE SLUŽEB ČESKÉ POŠTY, S.P. ?  
 

a) ano  -  pokračujte ve vyplňování 
b) ne    -  uveďte, prosím, důvod a dotazování pro Vás skončilo 
 
 

              
 
2. NEJČASTĚJI VYUŽÍVÁM T ĚCHTO SLUŽEB: 
 
           a) podání a dodání listovních a balíkových zásilek   b) peněžní služby 
           c) bankovní služby   d) pojišťovací služby   e) postfax   f)sázkové služby 
           g) důchodová služba   h) ostatní (uveďte ) 

      
       
 
 

3. JSTE SPOKOJEN(A) S ROZSAHEM NABÍDNUTÝCH SLUŽEB? 
                  

a) ano 
b) ne - uveďte, jaké byste uvítal(a) 
 
 
 
 
 

4. JAK HODNOTÍTE PROFESIONALITU A ODBORNOST ZAMĚSTNANCŮ? 
 
            Udělte známku od 1 do 5 jako ve škole.  1    2    3    4    5 
 

 
 
 

5. PODAL(A) JSTE NĚKDY STÍŽNOST NA  NEPŘIMĚŘENÉ CHOVÁNÍ  
ZAMĚSTNANCE?   

                     
a) ano 



 
 

b) ne 
 
 

6.  PODAL(A) JSTE NĚKDY REKLAMACI NA NEDODRŽENÍ DODACÍ 
LHŮTY ČI NEDODÁNÍ ZÁSILKY?    

    
a) ano 
b) ne 
 
 
 

7. CENY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY JSOU PRO VÁS: 
 
 
                  a) drahé   b) přiměřené   c) levné 
 
 
 

8. VYHOVUJE VÁM VYVOLÁVACÍ SYSTÉM:   
  
 

a) ano    
b) ne – uveďte proč 

            
           
 
 
 

9. OHODNOŤTE, PROSÍM, ČESKOU POŠTU,S.P. JAKO CELEK . 
 
          Udělte známku od 1 do 5 jako ve škole.  1    2    3    4    5 
    

 
 

10. VAŠE POHLAVÍ: 
 
                     a) muž    b) žena 
 
       

11. VÁŠ VĚK: 
 
                    a) 15 – 25   b) 26 – 35   c) 36– 45   d) 46 – 55   e) 56 – 65   f) 66 – 75    g) 
nad 75 
     
 
 

12. VAŠE VZDĚLÁNÍ: 
 
 
             a) základní   b) střední   c) střední s maturitou   d) vysokoškolské 



 
 

 
 

Příloha č.2 – STRUKTURA SLUŽEB 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č.3 – PŘEHLED REGION Ů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            

Příloha č.4  

Přehled vybraných sazeb České pošty, s.p.Přehled vybraných sazeb České pošty, s.p.Přehled vybraných sazeb České pošty, s.p.Přehled vybraných sazeb České pošty, s.p.           

  od 1.10.1992       

v Kč 1989 1992(3) 1993 1995 1997 2000 2002 2005 2007 

psaní do 20g 1 3 3 3,60 4,60 5,40 6,40 (6,50) /* 7,50 7,50 

balík do 5 kg s udanou cenou 4000,- K č 9 28 28 38 46 42 44 49 49 

doporu čené psaní do 20 g 4 8 8 9,60 12,60 14,40 17 19 19 

poukázka A, částka 1500,- K č 5 12 12 12 16 21 20 20 20 

mzn. psaní do 20 g Evropa prioritní  pozn.:/** 8 8 7 8 7 9 10 11 

mzn. psaní do 20 g mimoevropské prioritní (letecky)  pozn.:/** 11 11 10 11 8 14 12 12 

mzn. balí ček do 2 kg Evropa ekon. (pozemní cestou) pozn.:/*** 24 280 280 380 250 250 290 400 460 

mzn. balí ček do 2 kg mimoevropské prioritní pozn.:/***136 640 640 690 560 593 633 560 560 

pozn.: /* zaokrouhlení po zrušení  10 a 20 hal.          

pozn.: /** nelze zjistit          

pozn.:/***váha jen do 1 kg          

 
 

 



                                                                                                                                            

Příloha č.5 – CENY VYBRANÝCH SAZEB OD 1.1.2008 
 

Do hmotnosti / cena v Kč Druh zásilky 
 

50g 100g 500g 1kg 2kg 

Obyčejné psaní – standard***) 
 

10,-     

Obyčejné psaní** ) 
 

12,- 14,- 18,- 24,- 38,- 

Doporučená zásilka - standard***) 
 

26,-     

Doporučená zásilka**)  
 

30,- 34,- 37,- 43,- 51,- 

 

Cenné psaní * ) 
 

36,- 40,- 45,- 48,- 56,- 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Do hmotnosti / cena v Kč 
Druh zásilky 

2kg 5kg 10kg 15kg 
 Obyčejný balík 

 
38,- 44,- 56,- 69,- 

 Cenný balík * ) 
 

50,- 56,- 69,- 81,- 

  Slepecké zásilky**)  
 

Osvobozeny od cen za hlavní služby****) 

*) -  cena je uvedena bez příplatku za udanou cenu 
**)
  

-  Největší rozměr zásilky nesmí přesáhnout 60 cm a součet všech jejích tří rozměrů 
90 cm 

***)         
 

- Obálka nebo nesložený kartonový lístek, pravoúhlého tvaru, s rozměry 23,7 x 12,2 
x 0,5 cm, přičemž délka musí být nejméně 1,4 x větší než šířka 

****)  -  osvobození se nevztahuje na ceny za doplňkové služby 


