Ve Zlíně dne 3. února 2011
Omezování poštovních služeb v obcích. Informace a doporučení předsedy SMS ČR.
Vážené paní starostky a vážení páni starostové,
jak jste jistě zaznamenali, Sdružení místních samospráv České republiky v posledních
týdnech vyvíjí intenzivní úsilí ve věci probíhající optimalizace pobočkové sítě České pošty.
Z provedeného průzkumu mezi našimi členy i dalšími starosty malých obcí jsme
získali představu o počtu a regionálním rozložení obcí aktuálně ohrožených omezováním
poštovních služeb. Disponujeme obecnými informacemi o celkovém rozsahu záměru České
pošty, o zvolených postupech a termínech, ve kterých by ke změnám v pobočkové síti
a poskytování služeb mělo dojít.
Také již proběhlo jednání vedení SMS ČR se zástupci vedení České pošty za účasti
zástupců Poslanecké sněmovny a Senátu parlamentu ČR. O pomoc jsme požádali ministra
vnitra i některé další politiky a na naše doporučení se touto záležitostí velmi vážně bude
zabývat parlamentní Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. V příštím týdnu budeme
společně se SPOV a SMO jednat s generální ředitelkou České pošty.
Dovoluji si Vás informovat o tom, že na základě dosavadních zjištěných skutečností vedení
SMS ČR nesouhlasí se způsobem, jakým Česká pošta postupuje:
• považujeme za nepřijatelné, že zástupci pošty projednávají změny v obcích jednotlivě
bez předchozího komplexního projednání záměru. Požadujeme, aby Pošta předložila
kompletní koncepci optimalizace k veřejné diskuzi zástupců samospráv, a to včetně
zveřejnění úplného seznamu poboček, kterých se má optimalizace týkat
• protestujeme proti nátlaku vyvíjenému vůči představitelům samospráv ve smyslu
„když nepřistoupíte na naše podmínky, poštu ve vaší obci zrušíme“
• nesouhlasíme s návrhy smluv předkládaných obcím, zejména s výší sankcí v návrzích
uvedených
• požadujeme předložení kalkulace nákladů na služby, které mají být předmětem smluv
• zásadně nesouhlasíme s tím, aby náklady provozu státního podniku se stomiliónovými
ročními zisky přecházely na bedra podfinancovaných venkovských samospráv
• nesouhlasíme s omezováním služeb občanům na venkově.
Vážené paní starostky a páni starostové,
tzv. optimalizace pobočkové sítě České pošty se má dotknout poloviny poboček a má
spojitě probíhat v průběhu několika dalších let. Z toho vyplývá, že se nedotýká pouze obcí,
které byly poštou již osloveny. To je jen začátek. Starostujete-li v menší obci s poštou, je
poměrně velká pravděpodobnost, že i na dveře Vaší kanceláře jednou zaklepe zástupce České
pošty se zprávou o připravovaném omezení služeb Vašim občanům. Pro takový případ Vám
doporučujeme s návrhem po projednání v orgánech obce prozatím nesouhlasit. Doporučujeme
Vám vyčkat dalšího vývoje přímých jednání SMS ČR se zástupci pošty a také výsledků
jednání vedených s poslanci a představiteli vlády. O tom, jak jednání pokračují a o dílčích
výsledcích Vás budeme průběžně informovat.
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Závěrem mi prosím dovolte, abych moc poděkoval těm z Vás, kteří jste přispěli
názorem či sdělením informací k přípravě vedení SMS ČR na jednání se zástupci pošty.
Bez kontaktu s Vámi se při své práci neobejdeme, zpětná vazba je pro nás
nenahraditelná. Věřím, že tomu tak bude i nadále a že nám to umožní co nejlépe hájit Vaše
zájmy a být Vám prospěšní.
S pozdravem a přáním mnoha sil do Vaší náročné práce

Ing. Josef Bartoněk
předseda SMS ČR

