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ÚVOD 

Na konci roku 2018 byla zpracována nová koncepce roznosu dárkových balíčků jubilantům města 

Přerova, která měla změnit dosavadní systém distribuce. Do konce roku 2018 chodily přerovským 

jubilantům blahopřát spolupracovnice Komise pro občanské záležitosti, vesměs dámy důchodového 

věku, které takto činily na dohodu o provedení práce. Jubilanty navštěvovaly bez předchozího 

upozornění a mnohdy proto musely návštěvu několikrát opakovat, protože je nezastihly doma. 

Tento systém měl mnohá úskalí zejména, co se týká bezpečnosti. Nová koncepce pracovala 

s myšlenkou distribuce balíčků jubilantům prostřednictvím České pošty, která zaručovala, že se za 

případného gratulanta nebude moci vydávat cizí člověk, a také to, že jubilant a jeho rodina nebudou 

překvapeni neočekávanou návštěvou. Prostřednictvím služby České pošty si jubilant mohl balíček 

nechat zaslat opakovaně, když nebyl doručovatelem zastižen doma nebo si jej mohl vyzvednout 

osobně na poště ve lhůtě patnácti dnů. 

Nová koncepce se však setkala s nevolí některých zastupitelů. Odpůrci poukazovali zejména na to, že 

je koncepce neosobní a neuctivá k jubilantům. Rada města Přerova tedy zadala Komisi pro občanské 

záležitosti se touto problematikou zabývat. Členové komise na svém jednání, které se konalo 5. února 

2019, dospěli k závěru, že by měla být obnovena osobní gratulace u jubilantů doma.  

Rada města Přerova pak na svém 10. jednání, které se konalo 28. února 2019, přijala usnesení, ve 

kterém rozhodla na základě doporučení Komise pro občanské záležitosti, že osobní gratulace bude 

obnovena a uložila komisi úkol po půlroce systém vyhodnotit a k 26. 9. 2019 předložit výsledky. 

Většina tehdejších členů komise se k osobním gratulacím přidala stejně jako někteří zastupitelé  

a členové téměř všech místních výborů. S návratem osobní gratulace však byla stanovena pravidla, 

která mají zajistit, aby jubilant byl předem informován o návštěvě gratulanta, mohl se na setkání 

připravit, případně se domluvit na jiném termínu, pokud mu navržený nevyhovuje. Jubilanti, kteří si 

osobní gratulaci z různých důvodů nepřejí, mají možnost požádat o zaslání balíčku poštou. 

Tento přehled mapuje zájem jubilantů o osobní návštěvu i zaslání balíčku poštou v měsících duben až 

srpen 2019 a obsahuje také přehled o distribuci balíčků v měsících leden až březen, kdy probíhala dle 

nové koncepce. 

Přehled pracuje s informacemi o distribuci balíčků aktuálními ke dni 9. srpna 2019 a s hodnocením 

poskytnutým „gratulanty“ neboli osobami pověřenými k provádění osobních gratulací primátorem 

města Přerova (z řad členů Komise pro občanské záležitosti, zastupitelů a členů místních výborů), 

které uvedli v dotazníkovém šetření. To proběhlo v období 16. srpna až 23. srpna 2019. 
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PŘEHLED DISTRIBUCE V MĚSÍCÍCH LEDEN AŽ BŘEZEN 2019 

 

Distribuce balíčků jubilantům probíhala od ledna do března 2019 dle nové koncepce prostřednictvím 

České pošty. Balíčky byly rozeslány každý měsíc, vždy najednou ve stejný den všem jubilantům. 

Jubilanti si mohli v případě, že nebyli v době, kdy pošta balíček doručovala, zastiženi doma, zažádat 

na telefonním čísle uvedeném na výzvě k vyzvednutí zásilky o opětovné zaslání balíčku, aniž by museli 

na poštu chodit sami. Balíčky bylo samozřejmě možné si vyzvednout na poště také osobně, pokud o 

to jubilant stál. 

 V případě, že si jubilant balíček z různých důvodů nepřevzal (například pokud neměl o zásilku zájem 

nebo se adrese svého hlášeného trvalého pobytu nezdržoval, v průběhu měsíce zemřel, odstěhoval 

se apod.) byl jeho balíček po uplynutí patnáctidenní lhůty, vrácen. V tabulce níže jsou počty těchto 

nedoručených balíčků uvedeny v samostatném sloupci. 

Počty balíčků v řádku „osobní návštěva“ zahrnují osobní blahopřání jubilantům provedené 

primátorem nebo předsedou Komise pro občanské záležitosti. V této kolonce jsou započítány také 

balíčky určené pro Domov seniorů a domovy s pečovatelskou službou. Tyto balíčky byly předány 

pracovníkům Sociálních služeb města Přerova, kteří zajišťují jejich dodání jednotlivým klientům. 

 

LEDEN 

ZPŮSOB DORUČENÍ POČET 
POČET 

PROCENT 

Z TOHO 

NEDORUČENO 

POČET PROCENT poštou 55 91,67 % 2 

osobní návštěva 

(včetně rozvozu do DD a DSP) 
5 8,33 % 0 

CELKEM 60 100 % 2 3,33 % 

Úspěšnost doručení: 96,67 %  

 

ÚNOR 

ZPŮSOB DORUČENÍ POČET 
POČET 

PROCENT 

Z TOHO 

NEDORUČENO 

POČET PROCENT poštou 50 100 % 1 

osobní návštěva 

(včetně rozvozu do DD a DSP) 
0 0 % 0 

CELKEM 50 100 % 1 2 % 

Úspěšnost doručení: 98 % 

 



3 
 

BŘEZEN 

ZPŮSOB DORUČENÍ POČET 
POČET 

PROCENT 

Z TOHO 

NEDORUČENO 

POČET PROCENT poštou 54 93,10 % 3 

osobní návštěva  

(včetně rozvozu do DD a DSP) 
4 6, 89 % 0 

CELKEM 58 100 % (99,99%) 3 5,17 % 

 Úspěšnost doručení 94,83 %  
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PŘEHLED DISTRIBUCE V MĚSÍCÍCH DUBEN AŽ SRPEN 2019 

 

Od dubna 2019 byly balíčky jubilantům předávány opět osobně. K zaslání balíčku poštou bylo 

přistoupeno až po té, co si to jubilant výslovně přál nebo mu nebylo možno dát zprávu dopisem. 

V níže uvedených tabulkách jsou v kolonce osobní návštěva započteny i balíčky předané při osobní 

návštěvě primátora jubilantům starším 100 let. 

Jako nedoručené jsou označeny balíčky, které se při zaslání poštou vrátily zpět s tím, že jubilant 

balíček nepřevzal. 

 

DUBEN 2019 

ZPŮSOB DORUČENÍ POČET POČET PROCENT 

osobní gratulace 33 76,74 % 

poštou 9 20,93 % 

nedoručené 1 2,33 % 

CELKEM 43 100 % 

Úspěšnost doručení: 97,67 % 

 

 

 

 

OSOBNĚ; 76,74 %

POŠTOU; 20,93 %

NEDORUČITELNÉ; 
2,33 %

OSOBNĚ POŠTOU NEDORUČITELNÉ
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KVĚTEN 2019 

ZPŮSOB DORUČENÍ POČET POČET PROCENT 

osobní gratulace 32 76,19 % 

poštou 9 21,43 % 

nedoručené 1 2,38 % 

CELKEM 42 100 % 

Úspěšnost doručení: 97,62 % 

 

 

ČERVEN 2019 

ZPŮSOB DORUČENÍ POČET POČET PROCENT 

osobní gratulace 41 85,42 % 

poštou 6 12,5 % 

nedoručené 1 2,08 % 

CELKEM 48 100 % 

Úspěšnost doručení: 97,92 % 

 

OSOBNĚ; 
76,19%

POŠTOU; 
21,43%

NEDORUČITELNÉ; 
2,38%

OSOBNĚ POŠTOU NEDORUČITELNÉ

OSOBNĚ; 
85,42%

POŠTOU; 12,50%

NEDORUČITELNÉ; 
2,08%

OSOBBNĚ POŠTOU NEDORUČITELNÉ
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ČERVENEC 2019 

ZPŮSOB DORUČENÍ POČET POČET PROCENT 

osobní gratulace 40 74,07 % 

poštou 12 22,22 % 

nedoručené 2 3,70 % 

CELKEM 54 100 % 

Úspěšnost doručení: 96,3 % 

 

 

SRPEN 2019 

ZPŮSOB DORUČENÍ POČET POČET PROCENT 

osobní gratulace 33 84,62 % 

poštou 6 15,38 % 

nedoručené 0 0 % 

CELKEM 39 100 % 

Úspěšnost doručení: 100 % 

 

OSOBNĚ; 
74,07%

POŠTOU; 
22,22%

NEDORUČITELNÉ; 
3,70%

OSOBNĚ POŠTOU NEDORUČITELNÉ

OSOBNĚ; 
84,62%

POŠTOU; 15,38%
NEDORUČITELNÉ; 

0%

OSOBNĚ POŠTOU NEDORUČITELNÉ
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SROVNÁVACÍ TABULKY 

 

Tabulky srovnávající úspěšnost doručení balíčků jubilantům v jednotlivých měsících 

Hodnoty v tabulkách úspěšnosti doručení balíčků jubilantům vycházejí z hlášení gratulantů  

a návratnosti zásilek distribuovaných poštou. Odeslána zásilka je považována za úspěšně doručenou 

do chvíle než se fyzicky vrátí jako nedoručená. Z tohoto důvodu je uvedena úspěšnost srpnového 

doručování jako stoprocentní. Níže uvedené údaje jsou aktuální k 9. srpnu 2019. 

LEDEN - BŘEZEN 

MĚSÍC ÚPĚŠNOST DORUČENÍ PRŮMĚR 

leden 96,67 % 

96,5 % únor 98 % 

březen 94,83 % 

 

DUBEN - SRPEN 

MĚSÍC ÚSPĚŠNOST DORUČENÍ PRŮMĚR 

duben 97,67 % 

97,90 % 

květen 97,62 % 

červen 97,92 % 

červenec 96,3 % 

srpen 100 % 

 

 

 

 

 

 

97,70%

96,50%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

DUBEN-SRPEN

LEDEN-BŘEZEN
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Tabulky zohledňující zájem jubilantů o způsob doručení balíčků v období duben až srpen 

2019 

DORUČENÍ OSOBNĚ 

MĚSÍC POČET PROCENT PRŮMĚR 

duben 76,74 % 

79,41 % 

květen 76,19 % 

červen 85,42 % 

červenec 74,07 % 

srpen 84,62 % 

 

DORUČENÍ POŠTOU 

MĚSÍC POČET PROCENT PRŮMĚR 

duben 20,93 % 

18,49 % 

květen 21,43 % 

červen 12,5 % 

červenec 22,22 % 

srpen 15,38 % 

 

 

 

 

 

 

18,49%

79,41%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

POŠTOU

OSOBNĚ
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKU PRO „GRATULANTY“ 

 

„Gratulanti“ – tedy osoby pověřené primátorem města Přerova k provádění osobních gratulací 

jubilantům byli osloveni, aby zodpověděli čtyři otázky týkající se průběhu gratulace a reakcí jubilantů. 

Na zodpovězení otázek měli stanovenu lhůtu jednoho týdne, a to od 16. srpna do 23. srpna 2019. 

V době provádění dotazníkového šetření bylo do této aktivity přihlášeno celkem 31 gratulantů. Ve 

městě Přerově se osobním návštěvám věnovalo 12 gratulantů a v místních částech 22 gratulantů. 

Z toho 3 gratulanti se věnovali, jak osobním návštěvám ve městě, tak i v místních částech.  

Dotazník sestával ze čtyř otázek a přišlo na něj 16 reakcí od gratulantů, kteří provádějí návštěvy 

jubilantů ve městě i v místních částech. Gratulanti, kteří roznášejí balíčky v místních částech, většinou 

sepsali poznatky společně nebo se k situaci vyjádřil pouze jeden. 

 

VÝSLEDKY DOTAZNÍKU 

1. Jak hodnotíte reakce jubilantů na osobní gratulaci? Mají z návštěvy radost? Jsou 

rozpačití? 

Ve všech šestnácti reakcích zaznělo, že jubilanti osobní návštěvu vítají a mají radost, že si na ně 

„někdo z města“ vzpomněl. Na návštěvu gratulantů se připravují, někdy přizvou i příbuzné. Jsou rádi, 

že si mohou s někým popovídat a zavzpomínat si. Někteří se zajímají o aktuální dění ve městě. 

Pouze jednou zaznělo od gratulanta hodnocení, že jedna jubilantka nejspíš nebyla ráda.  

V kladných hodnoceních se však také objevilo několik „ale“. V reakci jedné z místních částí uvedeno, 

že jubilanti sice mají z návštěvy radost, ale je pro ně spojena také se stresem. Cítí se povinováni 

nachystat gratulantům pohoštění, ačkoliv jsou ubezpečováni, že se od nich nic takového neočekává. 

V reakci další z místních částí bylo uvedeno neurčitě, že v jednom případě nastal problém s rodinnými 

příslušníky. Jeden z gratulantů uvedl také informaci, že jubilanti jsou za osobní gratulaci rádi, ačkoliv 

někteří z nich ji přijímají „mezi dveřmi“. 

 

2. Myslíte si, že osobní gratulace by měla být zachována? 

V patnácti reakcích zaznělo jednoznačné „ano“, jedna obsahovala návrh, že by jubilanti mohli být 

pozváni na oslavu do Městského domu. 

 

3. Máte zájem a časové možnosti k tomu provádět osobní gratulace jubilantům i nadále? 

Jednoznačné kladná odpověď na tuto otázku se objevila v 11 případech z 16. V jednom případě 

nebyla odpověď žádná, ale vzhledem k tomu, že se jedná o místní část, ve které došlo za sledovanou 

dobu pouze ke dvěma osobním návštěvám, dá se předpokládat kladná odpověď. 
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Jeden z gratulantů uvedl, že kvůli velkému pracovnímu vytížení, je pro něj tato aktivita velice 

náročná. Hodlá se jí však věnovat i nadále.  Další uvedl, že zájem má, ale v omezeném množství 

maximálně tří návštěv měsíčně. 

Dva gratulanti uvedli, že mají potíže s časovou náročností této aktivity a dočasně se jí nemohou 

věnovat. 

 

4. Máte návrh na zlepšení dosavadního systému gratulace jubilantům? 

Na tuto otázku ve čtyřech případech zaznělo, že by na daném systému již nic neměnili. Ve dvou 

případech na tuto otázku nezazněla odpověď žádná.  

Ve čtyřech případech zazněla ani ne tak výtka k samotnému systému jako spíše ke způsobu zabalení 

nebo obsahu dárkových balíčků. Konkrétně dvakrát bylo uvedeno, že obsah balíčku by měl být jiný. 

Další odpovědi měly společné téma a tím byl čas. Na časovou náročnost upozornila jedna z místních 

částí s tím, že je to sice náročné, ale zatím zvládnutelné. Dvakrát zaznělo doporučení, aby byly 

jubilantům dopisy informující o návštěvě zasílány poštou. (pozn. Nyní je postup nastaven tak, že 

každý gratulant sám dle svých vlastních časových možností navrhne termín návštěvy a dopis 

v předstihu doručí sám jubilantovi do jeho schránky. Jubilant je tak dopředu informován, že k návštěvě 

dojde. V případě, že si osobní návštěvu nepřeje, může využít kontakt na gratulanta, který je v tomto 

dopisu uveden.) 

V jedné z reakcí byl stávající systém, který pracuje s myšlenkou, že jubilanti by měli být před 

provedením návštěvy s osobní gratulací informováni předem, aby se na ni mohli připravit, uvedeno, 

že je to jako „objednat se na pohoštění“. Gratulant uvedl, že pokud je jubilant doma, provede 

gratulaci hned, a to bez předchozího upozornění. 

Ve dvou případech se objevilo doporučení, aby byly do gratulací zapojeny opět důchodkyně, které 

tuto osobní gratulaci jménem primátora města prováděly v předchozích letech na dohodu  

o provedení práce. 

V jedné z odpovědí zaznělo, že by se neměl dělat rozdíl mezi jubilanty, kteří bydlí v místních částech  

a jubilanty ve městě. Tato reakce je však založena na chybných informacích, jelikož dárky i způsob 

gratulace ve městě i v místních částech je od začátku roku stejný. 
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ZÁVĚR 

 

Na základě informací získaných za sledované období – tedy od začátku roku 2019 do 9. srpna 2019 

byly zjištěny tyto skutečnosti: 

Úspěšnost doručování dle zavržené nové koncepce zasílání balíčků pouze poštou a systému 

kombinujícímu osobní gratulaci a zasílání poštou je shodná. Žádná z koncepcí není v tomto směru 

úspěšnější. 

Ze zjištěných hodnot nevyplývá, že by všichni jubilanti jednoznačně toužili po osobní návštěvě. Téměř 

pětině z nich se každý měsíc balíčky zasílají poštou. Během sledovaných pěti měsíců si o zaslání 

balíčku poštou zažádali pouze jubilanti žijící ve městě nebo v místní části Předmostí. Z ostatních 

místních částí zapojených do této aktivity zatím požadavek na zaslání poštou nepřišel. 

Současný způsob gratulace se dá hodnotit jako fungující. Jubilanti jsou dopředu informováni  

o návštěvě dopisem a mají možnost volby. Dle vlastních preferencí mohou návštěvu odmítnout, či se 

s gratulantem případně osobně domluvit na jiném termínu návštěvy. Kontakt na gratulanta je 

v dopise uveden. Jubilanti, kteří si návštěvu nepřejí nebo ji nemohou z nějakého důvodu přijmout 

(např. jsou dlouhodobě hospitalizováni) si mohou nechat zaslat dárek poštou.  

Dle výsledků zjištěných dotazníkovým šetřením jsou ti jubilanti, kteří si osobní návštěvu přáli  

a neodmítli ji, téměř bez výjimky spokojeni. Což je logické, protože bylo vyhověno jejich přání. 

Vycházíme-li z odpovědí gratulantů, popisujících reakce a spokojenost jubilantů, o které jde 

především, je tento systém nastaven dobře. 

Z odpovědí gratulantů jednoznačně vyplývá, že jsou pro zachování osobních návštěv. Ovšem pociťují 

časovou náročnost této aktivity. Otevřena k diskuzi může být podoba zabalení dárků, ke kterému měli 

někteří z gratulantů výhrady. Toto a další podrobnosti týkající se osobních gratulací  

a postupu, který mu předchází, jsou ponechány k diskuzi Komisi pro občanské záležitosti, pro kterou 

byl tento přehled vypracován. 


