
 
senátor Ing. Michael Canov, senátní obvod č. 34 Liberec 

 

Ministr vnitra 

Jan Hamáček  

Ministerstvo vnitra České republiky 

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7  

 

Vážený pane ministře, 

dovoluji si Vás tímto jako představitele vlády a ministerstva vnitra, které je zřizovatelem 

státního podniku Česká pošta, velmi naléhavě požádat o nápravu nedostatků v její činnosti, 

které jsou velmi negativně a oprávněně negativně vnímány veřejností.  

 

Právě v tomto nešťastném roce na prahu druhé vlny pandemie, zkrátila Česká pošta otevírací 

dobu od 1. září ve třech stovkách poboček v především v malých obcích na celém území 

České republiky o 2 hodiny denně a v dalších od 1. října.  

 

Je až neuvěřitelné, že oficiálním odůvodněním byla koronavirové krize. Ve skutečnosti je 

totiž právě koronavirová krize důvodem k nezkracování otevírací doby či správně by měla být 

důvodem k jejímu prodloužení, proto, aby lidé necestovali zbytečně mimo místa bydliště a 

neshlukovali se ve frontách před poštami. 

 

A vrcholem cynismu bylo odůvodnění, které jsem na vlastní uši slyšel od zástupce České 

pošty v České televizi.  Ten odůvodňoval zkrácení otevírací doby o dvě hodiny tím, že si lidé 

budou moci konečně vybrat, neboť dosud jednotná otevírací doba se v některých dnech 

zkracuje ráno a v jiných odpoledne. 

 

Výsledkem tohoto opatření je jednak cestování na velké pošty ve velkých městech pro ty, co 

časově nestíhají a jednak vytváření front v zimě před poštami pro ty co sice časově stíhají, ale 

z hygienických důvodů nemohou čekat na odbavení uvnitř pošt. Vrcholem pak je, že 

v případě, že udeří uzavírací hodina, zamknou se před zmrzlými lidmi stojícími ve frontě před 

poštou dveře a lidé musí přijít mrznout před poštu následující den.  

 

Vážený pane ministře, 

dovoluji si Vás požádat na jako senátor Parlamentu České republiky se vší naléhavostí, abyste 

jako vrcholný představitel zřizovatele České pošty 

1) s okamžitou platností nařídil, aby se minimálně po dobu koronavirové krize a 

nouzového stavu nezamykali před lidmi čekajícími před poštou s uzavírací hodinou 

dveře a tito byli obslouženi i oficiální zavírací hodině.  

2) co nejdříve, minimálně po dobu koronavirové krize a nouzového stavu, vrátili 

otevírací doby inkriminovaných pošt na své původní hodnoty.  

 

 

V Praze dne 16. prosince 2020            Michael Canov 

Dále obdrží: Česká pošta, k rukám statuárního orgánu, Ing. Roman Knap, Praha 1, Politických 

vězňů 909/4 
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