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Doručování je pro mě sport  a ten já k životu potřebuji

Pojďme pěkně od začátku. Proč 
právě vy a doručování novin?
Byla jsem čerstvě v důchodu a hledala 
práci jenom na pár hodin. Mám hodně 
koníčků, tak jsem více nechtěla. Nejdříve 
jsem roznášela noviny pro Českou 
poštu. Pak jsem automaticky přešla  
k Mediaservisu a nyní každý den 
špacíruju pod hlavičkou PNS. Už je to 
deset let. Jsem novinář - dohodář.  
A pokud mi to zdraví dovolí, ráda budu 
ještě nějaký ten pátek pokračovat. 
Celý život jsem sportovala a pohyb 
k životu potřebuji. Jsem sokolka 
tělem i duší. Cvičila jsem i v Praze 
na sletu. Po operaci kyčlí už jsem 
to sokolství ale trošku omezila. Jak velký rajón roznášíte?Každý den mám v nohou několik 

kilometrů. Roznáším noviny u nás ve 
Starém Kolíně. Je to jen můj rajón. Každý 
den mi to trvá tak 3 hodiny, podle toho, 
jaký den v týdnu je a jestli noviny mají 
přílohy. Toho je pak vždycky více. Mám 
velkého pomocníka, tašku na kolečkách.  
A když prší, tak vzbudím manžela (ten 
si trochu zanadává), vezmeme auto 
a vyrazíme spolu. Autem mě to moc 
nebaví, protože furt jenom vystupujete 
a nastupujete. Existuje takové zaručené 
pravidlo. Když si někdo předplatí noviny, 
tak bydlí vždycky na tom nejzazším 
konci města nebo v té nejzapadlejší 
ulici. Nejhorší jsou pro mě zimní 
měsíce, a čeho se bojím, je náledí. 
Koupila jsem si ty speciální návleky na 

boty. Chodníky jsou vždycky trošku 
se sklonem, a tak to prostě klouže.
Pravidelně v pět vyrážím, někdy a na 
některých místech se trochu bojím, 
ale zaplaťpánbůh nemám zatím žádnou 
špatnou zkušenost. Do půl osmé musí  
a je hotovo. Mám skvělý rajón, nemám  
v něm žádného prudila .  A chválím PNS, že počty novin vždycky 

sednou, tak mě nic nezdržuje.Co by vám zjednodušilo práci?
Každý den chodím podle dodaného 
seznamu, kde mám uvedené i nové 
předplatitele, ale bohužel už tam 
nemám ty čerstvě odhlášené, které 
už jsem měla třeba zaběhlé. Takže 
musím vždycky v ulicích hlídat seznam, 
abych ze zvyku nehodila někomu do 
schránky noviny, když je právě odhlásil.

A co klíče nebo, jak my říkáme, 
vstupní prostředky?Jsem jedna z těch šťastných, že 

tenhle problém mě vůbec netrápí. 
Mám většinou rodinné domky. 
A když jsou to bytovky, tak si                                         
u nás nově dali schránky ven. A proč to vlastně děláte?Je to pro mě taková každodenní 

motivace, jak neusnout na vavřínech. 
Každodenní povinnost. A hlavně není to 
práce na celý den. Jsou to jen  
3 hodiny denně na čerstvém vzduchu 
a v pohybu. V neděli mně ten pohyb 
vlastně už chybí. Takže to vždycky 
vezmu manžela nebo spíš kamarádky, 

sedneme na kolo a jedeme na výlet.  A co Covid? Jak s ním v práci bojujete?Ráno nikoho nepotkávám, takže je 
minimum kontaktu. A to je v pohodě.Je vidět, že práce a činnorodost vás 

udržuje fit a v dobré náladě... 
Ano, na stesky nemám čas. Můj den 
je někdy na minutu naplánovaný. Jsem 
babička na plný úvazek, hodně hlídám 
a věnuju se vnoučatům. Učím se s nimi, 
hlavně angličtinu a teď nově i němčinu. 
Pak chodím na univerzitu třetího věku. 
Vlastně na dvě univerzity. V Kutné Hoře 
studuji němčinu a v Kolíně v knihovně 
historii. Teď mě čeká jako všechny 
studenty distanční výuka.  A já jsem šprt a všechny testy chci 

udělat na co nejvyšší počet bodů. Mám 
za sebou i kurzy na trénování paměti. Děkujeme moc za rozhovor a za výborné řízky 

Ve Starém Kolíně pro nás doručuje noviny už řadu let Helena Bourková. 

Myslela jsem si, že s paní Helenou probereme všechna ta seniorská 

témata, já soucitně pokývu, společně si zanadáváme, ale to jsem 

byla vedle jak ta jedle. Strávila jsem úžasně inspirativní dopoledne 

s dámou, která má energie na rozdávání, která má tolik aktivit, že 

strčí do kapsy mnohem mladší, zkrátka žije svůj život na 100 %.

IVA BEJČKOVÁ

Časopis Naše noviny
je časopis s dlouholetou tradicí. Je určený pro zaměstnance a dor-
učovatele PNS. Jedná se o interní časopis. Časopis je psaný na míru 
potřebám cílové skupiny a přináší informace o dění ve firmě, aktuality, 
nové produkty, příběhy kolegů, personální poradnu, soutěže a křížovky 
o ceny.

Obecné informace
Cílová skupina: zaměstnanci a doručovatelé PNS
Periodicita: 4 x do roka
Rozsah: 16 stran
Druh tisku: ofset, 210 x 275 mm
Náklad: 12 100 výtisků
Cena: zdarma
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PETR STEZKA

Od 1. února se naše společnost 

stala výhradním dodavatelem 

novin a časopisů do sítě 

maloobchodních prodejen Žabka. Ta 

čítá celkem 123 poboček po celé České republice.

Žabka  
je jen naše

Exluzivní spolupráce s Žabkou je pro nás 

velkým úspěchem, který jsme dosáhli 

v rámci ročních jednání a pomůže nám 

výrazně navýšit prodejní obrat v rámci 

volného prodeje tisku v roce 2021. 

Tento krok je také v souladu s naší 

obchodní strategií, kdy se chceme více 

zaměřit na malé formáty prodejen  

a prodejny s potravinami a následovat 

tak změny spotřebitelského chování, 

ke kterým dochází díky pandemii 

koronaviru již od jara 2020.

Díky exluzivní spolupráci jsme tak mohli 

našim vydavatelům zajistit rozšíření 

distribuce časopisů do sítě Žabka. Od 

února došlo k rozšíření dodávaného 

sortimentu o 20 titulů převážně od 

našich největších vydavatelů, které si 

nyní nově mohou zakoupit zákazníci 

nakupující v síti prodejen Žabka.

V lednu jsme spustili nový webový zákaznický portál mojePNS,  

a udělali tak další krok k zefektivnění řízení a komunikace v rámci 

naší sítě prodejních míst. A podle prvních čísel se nám portál pěkně 

rozjíždí a pevně věříme, že k oboustranné spokojenosti.

„Pro distribuci novin a časopisů 

prostřednictvím První novinové 

společnosti jsme se rozhodli 

zejména díky našim zkušenostem 

s kvalitním servisem společnosti. 

A to jak z logistického pohledu, 

tak i z pohledu poprodejní 

péče. Naším cílem je také celý 

proces prodeje tisku v našich 

prodejnách zjednodušit.“ 

Aleš Lysek 
Žabka

„

Když jsme začali stavět kostru portálu, 

chtěli jsme, aby ve výsledku vznikl 

zákaznický portál se všemi informacemi 

potřebnými pro vzájemnou spolupráci 

mezi námi a našimi odběrateli. Důvodem 

bylo ale i odlehčit našemu kontaktnímu 

centru a co nejvíce aktivit přesměrovat 

právě do portálu, kde se zákazník 

obslouží sám, tak jak mu to vyhovuje, 

v čase, který mu vyhovuje, a v tempu, 

které mu vyhovuje. Portál je samozřejmě 

přístupný 24 hodin, 7 dní v týdnu  

a uživatelé na něj mají přístup ze svého 

mobilu, tabletu či PC. Díky portálu 

získáváme i my nový nástroj pro další 

optimalizaci svého provozu. Jedním z cílů 

tak je distribuovat dostatečné množství 

tiskovin a zároveň snižovat množství 

remitendy, tedy neprodaných kusů 

novin a časopisů. Optimalizace poptávky 

prodejních míst ušetří náklady v celém 

distribučním procesu.  

Ostrou verzi portálu jsme spustili po 

měsících testování a ladění 4. ledna. Od 

samého začátku se rozběhla v plné síle. 

Zákazníci využívají portál aktuálně na: 

hlášení reklamací dodávky tisku  

a doplňkového zboží, zobrazení přehledu 

obratů a otevřených položek, stahování 

dokladů typu Dodací list, Reklamační 

list, Daňový doklad. Od března by měli 

mít zákazníci k dispozici i možnost zadat 

požadavky na změny v objednávkách 

tisku (úpravy dodávaného množství).

MILAN KOŘÍNEK

56 % 
POS hlásí reklamace přes mojePNS, 

stejné % je i počet nahlášených 

reklamací z celkového počtu 

reklamací

9 485 
tolik se během ledna a února 

zaregistrovalo do portálu mojePNS 

našich zákazníků
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Proč neustále hledáte další  a další výdejní místa? Naši síť výdejních míst neustále 
rozšiřujeme, protože zájem po 
našich službách roste a tím se 
také zvyšuje potřeba nových výdejních míst. V letošním roce 

plánujeme otevřít 1 200 nových 
výdejních míst.Budeme je otevírat i v obcích 

nad 1 000 obyvatel, cílem je navýšit kapacitu naší sítě na  1,2 milionu zásilek denně.  V současné době jsme na čísle 
870 000. 

Proč právě spolupráce s PNS? 
Tato spolupráce se nabízela především ze dvou důvodů. Zaprvé Zásilkovna velmi výrazně expanduje do oblasti 

malých obcí, kde má náš partner PNS silné zastoupení 

a je nám tak s naší expanzí schopen výrazně pomoct. Zároveň hledáme i nové možnosti spolupráce s externími 
partnery, které se ve spojení Zásilkovna a PNS nabízí.

Jak se vám s PNS spolupracuje? 
Od začátku bylo jasné, že vize 
Zásilkovny a PNS směřuje podobným směrem, a proto jsme vůbec neměli problém domluvit se na oboustranně výhodné spolupráci. 

Peter PlešivčákRegionální manažer sítě výdejních míst

Ve WE|DO se netajíme tím, že se 
chceme stát nekompromisním 
doručovatelem zásilek. Víc výdejních míst znamená pro naše zákazníky víc způsobů vyzvednutí jejich zásilek podle jejich 

požadavků a potřeb. A přesně 
takovou příležitost naše vznikající 
spolupráce s PNS nabízí.V současné době ve WE|DO pečlivě vybíráme vhodné lokality, 

o které stávající síť výdejních míst 
rozšíříme. Budou tam, kde našim 
zákazníkům doteď chyběla. PNS 
spolupracuje s více než 17 000 
prodejními místy, využít jenom část 
z nich nám umožní vybudovat velmi 
hustou síť výdejních míst.Věříme, že i WE|DO má společnosti 

PNS co nabídnout. Nově propojenou síť plánuje PNS využít 
pro rozvoj svých služeb v oblasti 
adresné distribuce listovních 

zásilek. Díky novým zákazníkům, 
které do výdejních míst PNS „pošleme“ my, pomůžeme jejich 

prodejcům dále rozvíjet jejich 
podnikání a získávat nové zákazníky.
Oboustranně výhodná spolupráce 
vždy usnadňuje obchod. 

„

„
„Rozšířením sítě našich výdejních míst o vybrané prodejny PNS se dostáváme opět o něco blíže zákazníkům. 

V roce 2021 plánujeme navýšit 
počet výdejních míst na dvojnásobek. Zakrátko budeme 

jediný český operátor, který má 
všechny tři způsoby doručení 
ve vlastní stáji, to znamená doručení na adresu, do výdejny 

a do výdejního boxu.“   Daniel Marešředitel WEDO

Oboustranně výhodné
Víme, že není na prodej tisku ta nejlepší doba, a tak 

neustále hledáme cesty, jak s tím našim zákazníkům 

pomoci. Proto jsme na podzim loňského roku začali 

nabízet novou službu - příjem a výdej zásilek firem 

Zásilkovna a WEDO.

MILAN KOŘÍNEK

30 000
34

tolik balíčků prošlo za první dva měsíce našimi výdejními místy PNSsmluv jsme podepsali běheme ledna a února s POS jako novými výdejními místy pro Zásilkovnu nebo We|Do
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Každý den jich potkáváte stovky a každá 

z nich je jiná. Jedna je vyšperkovaná, 

druhá je bláznivě ulítlá, třetí lehce 

ušmudlaná, čtvrtá se už rozpadá a pátá 

radost pohledět. Stará dobrá poštovní 

schránka.Nenechávejte si ten skvělý 

pohled pro sebe a pošlete nám fotku. 

Na konci roku zvolíme Miss schránka a 

majitele fotky štědře odměníme.

Jako ochutnávku uveřejňujeme ty 

nejzajímavější schránky od našeho 

kolegy  

Petra Černockého z Dolan, za jehož 

Fotky schránek posílejte na e-mailovou 

adresu: nasenoviny@pns.cz do konce 

října 2020. Připište k fotce, z jakého 

města či dědiny schránka pochází, a vaše 

jméno.

MISS  

poštovní schránka

IVA BEJČKOVÁ

DALIBOR JIRÁNEK

Na úvod jeden z konkrétních 

incidentů, kdy doručovatel vyhodil 

nedoručené zásilky do vodní nádrže. 

Ty byly následně nalezeny a nálezcem 

odevzdány Policii ČR. A Doručovatel se 

tímto činem dopustil trestně právního 

jednání, které po ročním vyšetřování 

skončilo rozsudkem soudu „trest odnětí 

svobody na 12 měsíců a zákazem výkonu 

činnosti s podmínkou na zkušební dobu 

24 měsíců.“ S tím spojené bylo  

i okamžité ukončení pracovního vztahu.

Řešení incidentů není jednoduché  

a náprava je složitá. Téměř vždy 

následuje s doručovatelem ukončení 

spolupráce. Pokud je incident řešen 

orgány státní správy, (PČR, soudy, ÚOOÚ 

nebo ČTÚ) důsledkem bývá nemalé 

finanční a soudně právní řešení. 

Doručovatel je povinen chránit data 

všemi dostupnými prostředky  

a vyvarovat se takového jednání, které 

je v rozporu se zákonem a nařízením 

(GDPR) a řídit se pokyny zaměstnavatele 

k výkonu práce, které jsou v příloze  

k pracovní smlouvě nebo dohodě  

o provedení práce a o pracovní činnosti.

Povinností všech je, nahlásit bez 

zbytečného odkladu jakékoli 

porušení zabezpečení osobních údajů 

nadřízenému a přijmout opatření  

k zabránění zneužití zpracovávaných 

Ochrana osobních údajů je základním předpokladem pro řádné doručování 

všech zásilek. Dodržování těchto zásad musí být prioritou každého našeho 

doručovatele. Množí se nám incidenty při doručování adresných zásilek (dopisů 

na konkrétního adresáta), které nám způsobují nemalé problémy, a proto 

jsme se rozhodli znovu připomenout “Zásady ochrany osobních údajů.“

Posviťme si znovu na GDPR

Základní zása
dy ochrany o

sobních údajů
 našich klien

tů při 

doručování z
ásilek pro na

še doručovat
ele a doručo

vatelky:

1. Před vlastním doručováním si při převzetí zásilek zkontrolujte dle 

přiložené dokumentace jejich úplnost a neporušenost. Pokud se 

vyskytnou nesrovnalosti, postupujte jen podle stanovených postupů.

2. Zásilku vždy doručte na správnou adresu uvedenou na ní, neotvírejte 

ji, neupravujte (ani nijak nepřelepujte poškozenou obálku), poškozenou 

obálku nedoručujte a vždy ji vraťte zpět.

3. Vždy vraťte nedoručené zásilky a označte je kódem nedoručitelnosti.

4. Nenechejte zásilku mimo doručovací schránku ani v jiných prostorách. 

5. Nepředávejte žádná data třetím osobám. Tj. ani údaje  

z adresného pole zásilky.

6. Se vstupními prostředky ke vchodům do doručovacích objektů (klíče, 

vstupní karty, pin kódy) zacházejte s nejvyšší obezřetností. Chraňte je 

před poškozením, ztrátou nebo zneužitím. Při zacházení se musíte řídit 

pokyny zaměstnavatele (PNS). Za vstupní prostředky nesete plnou 

zodpovědnost.

7. Pokud doručovatel/ka zjistí porušené, poškozené předávací místo nebo 

zámek, scházející zásilky nebo zámek, nahlásí tuto skutečnost ihned 

svému nadřízenému.

8. Při ztrátě, krádeži nebo poškození zásilky je třeba vždy ihned 

informovat svého nadřízeného a řídit se jeho pokyny.

9. Zásadně se vyvarujte jakéhokoli nestandardního jednání  

v zacházení se zásilkou nebo tiskovinou, které by vedlo k její ztrátě, 

poškození, zneužití samotné zásilky nebo dat, která se zásilkou 

souvisejí. Tím se myslí i jen předání informace o zásilce nekompetentní 

osobě, (například kam, komu, odkud a jakou zásilku doručuje).  

I to je zásadním porušením ochrany osobních údajů.

osobních údajů, a to používáním 

zabezpečených zařízení, aplikací  

a postupů včetně bezpečné likvidace 

zbytných dat podle pokynů nadřízeného.

Není vždy lehké doručit zásilku tam, kam 

je určena. Ale prosím, pamatujte, co může 

následovat za trest, jestliže nedoručenou 

zásilku nevrátíte zpět dle stanového postupu.

Dovolím si vyslovit jednu myšlenku. Jak by se 

líbilo Vám, kdyby se Vaše korespondence  

s bankou, pojišťovnou, telefonním 

operátorem nebo zcela soukromý dopis 

nalezl v odpadkovém koši, ve vodní nádrži, 

ve křoví v parku, pod schránkou na chodbě 

domu, parapetu okna nebo na WC  

v obchodním domě? Určitě by Vás to vůbec 

nenadchlo. Ale to vše už tady, bohužel, bylo... 

V PNS je ochrana osobních údajů obecně 

řešena Nařízením Evropského parlamentu  

a rady (EU) 2016/679 „GDPR“, zákonem  

č. 110/2019 o zpracování osobních údajů 

a ve společnosti První novinová společnost 

a.s. řeší Směrnice „Nakládání s osobními 

údaji v souladu s rozhodnutím Evropského 

parlamentu a Rady 2016/679/EU pro 

všechny složky PNS“. Ve vztahu PNS – 

zaměstnanec jsou základní nároky  

a povinnosti vyjádřené  

v dokumentech Informační povinnost  

o zpracování osobních údajů k zaměstnanci  

a Informační povinnost o zpracování 

osobních údajů v rámci marketingových 

aktivit. Tyto dokumenty včetně Směrnice jsou 

pro všechny zaměstnance volně dostupné na 

Intranetu PNS nebo po vyžádání  

u nadřízeného a u pověřence DPO.

Pro řešení veškerých otázek a požadavků  

z hlediska GDPR je v PNS jmenován pověřen 

pracovník pro ochranu osobních údajů DPO 

Dalibor Jiránek. Kontaktní e-mail je GDPR@

pns.cz. Pro jakýkoli dotaz je vždy k dispozici. 

Na závěr mi dovolte, abych zcela upřímně 

poděkoval všem pracovitým a odpovědným 

kolegyním a kolegům za jejich, zvláště v této 

době, nelehkou a odpovědnou práci. 

Měsíc vydání Orientační  
datum vydání

Březen 26. března 

Červen 25. června

Září 24. září

Prosinec 20. prosince


