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Vážený pane starosto, 

 

reaguji na Váš podnět ze dne 21. září 2018, ve kterém požadujete 

přehodnocení projektu Pošta Partner a zachování poboček České pošty, s. p. Dovoluji 

si Vám sdělit následující. 

Převod pošt na pošty Partner je v souladu s platnou legislativou. Pošty Partner 

jsou plnohodnotnou alternativou pošty a z hlediska poskytovaných základních 

poštovních služeb není mezi poštou a poštou Partner žádný rozdíl. Pro konečné 

zákazníky přinášejí pošty Partner vyšší komfort, a to nejen díky delší a výhodněji 

rozložené otevírací době, ale také možnosti využití dalších služeb smluvního zástupce. 

Pro smluvní zástupce znamená provozování pošty Partner zdroj dalších, pravidelných 

příjmů a možnost využití volných kapacit, čímž dochází k synergickému efektu 

z hlediska nákladů na provoz. 

Odměna za provozování pošty Partner se skládá z fixní a variabilní části. Fixní 

část je hrazena za provozování pošty Partner dle sjednaného rozsahu hodin 

pro veřejnost, počtu přepážek a poskytování základních služeb. Variabilní část odměny 

je závislá na objemu provedených služeb a na prodeji sjednaných volitelných produktů. 

Při zohledňování výše odměny je třeba vzít v úvahu možnost zapojení pracovníka 

pošty Partner do jiných činností provozovatele, díky čemuž zpravidla dochází 

k synergickému efektu z hlediska produktivity práce a efektivnosti provozovaných 

činností.  
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V zájmu zachování dobrých vztahů a spolupráce s místní samosprávou se 

Česká pošta, s. p. nad rámec své zákonné povinnosti rozhodla s nabídkou účasti na 

projektu Pošta Partner oslovit přednostně právě orgány místní samosprávy. Je 

výhradně otázkou rozhodnutí orgánů obce, zda je nabídka na provozování pošty 

Partner učiněná Českou poštou, s. p. pro obec zajímavá či nikoli. V případě nezájmu 

obce o provozování pošty Partner je umožněno veřejnosti přihlásit se do výběrového 

řízení na provozovatele pošty Partner. 

Ze stejného principu vycházela i nabídka, která Vám byla předložena dne 8. září 

2018 na společném jednání se zástupci České pošty, s. p. Převod pošty na poštu 

Partner explicitně neznamená, že poštu Partner bude provozovat obec. Jak již bylo 

uvedeno, rozhodnutí, zda poštu Partner bude obec provozovat, je plně na jejím 

zvážení. 

Převod pošt na pošty Partner je cesta, která do budoucna umožní zachování 

pošt i v lokalitách, kde jejich provozování není pro samotnou Českou poštu, s. p. 

ekonomicky efektivní. Proto Česká pošta, s. p. v současné době vypracovává novou 

koncepci projektu Pošta Partner, která nebude mít vliv na stávající smluvní 

provozovatele. 

Vážený pane starosto, podstatou projektu Pošta Partner je převod pošt na pošty 

Partner a poskytování služeb jiným způsobem, nikoli jejich rušení. Mohu Vás ujistit, že 

v současné době prochází projekt revizí, jejímž cílem je zatraktivnit podmínky jak pro 

provozovatele, tak i pro klienty. Po ukončení procesu revize budete kontaktován 

obchodním zástupcem České pošty, s. p. pověřeným implementací projektu a bude 

s Vámi projednána aktualizovaná nabídka, jejímž výsledkem bude konsensus mezi 

Českou poštou, s. p., provozovateli, občany a obecními úřady. 

 

S pozdravem 

 
 

 
 

 
Vážený pan 
Ing. Jan Vavřička 
starosta obce 
Pačejov 
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