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POŠTA PARTNER

SPOLEČNĚ PRO BUDOUCNOST
VAŠÍ OBCE

Žďár u Mnichova 
Hradiště
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Pošta Partner znamená:

▪ zachování standardních poštovních služeb ve Vaší obci:

▪ příjem a výdej zásilek

▪ peněžní služby

▪ základní bankovní služby

▪ prodej poštovních cenin a dalších vybraných služeb a zboží

▪ stejný či ještě vyšší komfort pro občany

▪ řada výhod pro provozovatele pošty

▪ převod pošt na pošty Partner je v souladu s platnou legislativou ČR.

Co je pošta Partner?
Pošta Partner je pošta provozovaná třetí osobou s příslušným živnostenským oprávněním

▪ samospráva (obec, město)

▪ OSVČ (fyzická osoba podnikající, poskytovatel služeb, místní prodejce atd.)

▪ právnická osoba (s.r.o., a.s., družstvo apod.)
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Česká pošta zajistí

▪ Zapůjčení a instalace vybavení

▪ přepážka a nábytek

▪ výpočetní technika

▪ bezpečnostní vybavení

▪ externí označení provozovny

▪ poštovní materiál, razítka, tiskopisy

▪ Zaškolení pracovníků

▪ základní školení poskytnuté Českou poštou

▪ školení poskytnuté Českou národní bankou

▪ Datové připojení

▪ Možnost nadstandardního zabezpečení (informace poskytneme v rámci koordinačního jednání)
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▪ Dostupnost pošty Partner
▪ pošta Partner musí být otevřená pro klienty každý pracovní den a to minimálně v rozsahu otevíracích 

hodin původní pošty
▪ doporučený součet otevíracích hodin je alespoň 20 v týdnu

▪ Dostatečnou plochu a dopravní obslužnost pošty Partner
▪ doporučená plocha minimálně 15 m2

▪ dostatečná plocha může být upřesněna na základě místních podmínek

▪ Odpovídající úroveň prostředí pro poskytování poštovních služeb

▪ Instalaci externích označení provozovny
▪ smaltované cedule, odkaz na nejbližší otevřenou poštu
▪ piktogramy

▪ Pracovníky ovládající základy práce s výpočetní technikou a s perspektivou kvalitního 
poskytování služeb

▪ Datové připojení pokud není možné zajistit prostřednictvím České pošty

▪ Telefonické spojení

Vy jako provozovatel zajistíte
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Naše spolupráce krok za krokem

Rozhodnutí o výběru zástupce,
uzavření smlouvy

Vyhlášení výběrového řízení, podání 
přihlášek zájemců

Spuštění provozu

cca 1–2 měsíce

cca 2–3 měsíce

Výběrové řízení 

Přípravy, školení, dodávky 
a instalace vybavení

2
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Budeme rádi, když se rozhodnete provozovat poštu Partner. Chceme Vás jen informovat, že 
před zahájením spolupráce musíme splnit naši zákonnou povinnost vyhlásit na provozovatele 
ve Vaší obci výběrové řízení. Pak už zbývá jen pár kroků k otevření Vaší pošty Partner:
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▪ Chod pošty Partner zajišťuje provozovatel ve své provozovně a na vlastní náklady

a Česká pošta za služby provozovateli platí provizi:

Férově Vás odměníme

Měsíční fixní částku

Motivační složku na základě prodejů 
doplňkových produktů a služeb

Příspěvek na datové připojení pokud není 
možné zajistit přes ČP s.p.
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Informace o obci, poště a předpokládané odměně

Vlastník objektu:

Celkem hodin pro 
veřejnost týdně:

Počet obyvatel v obci k 1. 1. 2021:
Zdroj: Český statistický úřad

Rozsah hodin pro veřejnost
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PO 8:00 – 10:00 14:00 – 16:00

ÚT 8:00 – 10:00 14:00 – 16:00

ST 8:00 – 10:00 14:00 – 16:00

ČT 8:00 – 10:00 14:00 – 16:00

PÁ 8:00 – 10:00 14:00 – 16:00

SO zavřeno zavřeno zavřeno

NE zavřeno zavřeno zavřeno

1 435

20

Obec Žďár

Průměrné denní počty transakcí spojené s obsluhou klientů

za období od 3/2021 do 2/2022

Druh transakce současná pošta pošta Partner

Listovní 3 3

Balíkové 8 8

Důchody 2 2

Poštovní poukázky 7 6

Poštovní spořitelna 3 3

Prodej poštovních cenin a zboží 3 2

Prodej losů 3 3

On-line dobíjení SIM karet 0 0

Prodej tisku 6 6

Prodej dálničních kupónů 0 0

Prodej kolkových známek 0 0

Tipování a uzavírání produktů 0 0

CELKEM 35 33

Předpokládaná odměna

Provize Výše měsíční provize bez DPH

Paušální odměna celkem 10 900 Kč

Odměna za vybrané transakce *) 1 227 Kč

Odměna za prodej **) 702 Kč

Předpokládaná odměna celkem ***) 12 829 Kč

*) Odměna za vybrané transakce vypočtena ze skutečných vybraných transakcí uskutečněných na dané poště.

**) Provize z prodeje zboží, losů, kolků, dálničních kupónů, tisku, dobíjení SIM karet a uzavírání produktů.

***) V případě, že datové připojení nezajistí Česká pošta, budou hrazeny náklady ve sjednané výši.
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▪ Pružnější otevírací doba dle potřeb obce (některé provozovny včetně víkendů)

▪ Možnost vyřídit více úkonů na jednom místě 

▪ Udržení základních služeb a občanské vybavenosti v obci

▪ Vytvoření nových pracovních míst

▪ Více loajálních zákazníků v dané provozovně

▪ Širší sortiment zboží než na běžné poště (dle zaměření provozovatele)

▪ Rozšíření či zachování zaměstnanosti v obci 

▪ V ČR je k 1. 3. 2022 provozováno 772 pošt Partner 

Pošta Partner přináší řadu výhod 

56%
23%

21%
samospráva

OSVČ

právnická osoba
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Jak to funguje v zahraničí

Podíl pošt Partner na celkovém počtu obchodních míst vybraných národních operátorů v Evropě

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Česká republika
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Francie

Belgie

Rakousko

Finsko

Dánsko

Irsko

Kypr

Velká Británie

Norsko

Švédsko

Německo

Nizozemsko
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Funkční řešení služeb pro občany

Benešov u Semil

Pošta Partner
Benešov u Semil

• Provozuje obec

Malá Skála

Pošta Partner 
+ Čerpací stanice

Malá Skála
• Provozuje právnická osoba

Držkov

Pošta Partner + Restaurace
Držkov

• Provozuje fyzická osoba
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Kontakty a informace

Marek Papoušek
Key Account Manager

E-mail: papousek.marek@cpost.cz

Tel.: +420 703 427 930

Náš zástupce je Vám k dispozici

E-mail: partner@cpost.cz

Telefonní kontakt: +420 840 111 244

Odpovědi na nejčastější otázky naleznete na webu:

https://partnercp.cz/jak-se-stat-postou-partner/

http://www.cpost.cz

http://www.partnercp.cz

mailto:partner@cpost.cz
http://www.partnercp.cz/nejcastejsi-otazky

