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Informace o projektu „Pošta Partner“ 
Vážení spoluobčané, 
tímto dokumentem Vám podáváme stručné vysvětlení k situaci ohledně pošty v naší obci. Bližší 
informace podáme na našich webových stránkách, popř. v kanceláři OÚ. 
 

Informace, které si můžete ověřit: 

 Projekt České pošty „Pošta Partner“ je zaměřen na menší obce, ve kterých má Česká pošta svoji 

pobočku tzv. „jednopřepážkové a dvoupřepážkové poštovní úřady“. Jde o tzv. „franšízu“ – tuto 

formu podnikání upřesňujeme na webu obce v dokumentu „Stát se zbavuje pošt“. 

 V červnu 2016 byla obec oslovena s nabídkou České pošty a.s. k přistoupení k tomuto projektu. 

 Zastupitelstvo obce tuto nabídku jednomyslně odmítlo, a to z důvodu vysokých provozních 

nákladů. Hrubý odhad těchto nákladů byl přes 400 tis. ročně.  

 Česká pošta slíbila zaslání nových podmínek projektu od 1. 7. 2016, k čemuž však nedošlo.  

 V srpnu 2017 obec obdržela následující mail:  

„Vzhledem k negativnímu stanovisku obce o provozování pošty Partner, byla ve Vaší obci vyvěšena 

Výzva pro zájemce o provozování pošty Partner v obci Tuchlovice a současně budou zahájeny kroky 

k zajištění vhodného smluvního zástupce pro provozování pošty Partner ve Vaší obci“ 

 Doposud obec žádné jiné informace od České pošty a.s. neobdržela. 

Další informace, které však obec prozatím nedokáže doložit popř. blíže popsat: 

 Česká pošta a.s. podepsala smlouvu na poskytování těchto franšízových služeb s třetí osobou.  

 Dohodnuté podmínky tohoto smluvního vztahu nám nejsou známé. 

 

V zájmu udržení stávajících podmínek pro provoz poštovních služeb obec: 

 Nabídne subjektům zapojených do programu Pošta Partner nájem v současných prostorách 

pošty jen za 1Kč/měsíc do konce roku 2018 s možností prodloužení o další rok v případě, že 

služby budou bezproblémově fungovat. 

 Je ochotna přistoupit k partnerství s Českou poštou a.s., avšak za podmínek navržených 

Sdružením místních samospráv České republiky, podle kterých by měl stát hradit 75 procent 

celkových nákladů (viz. příloha). 

 

za Radu obce Tuchlovice 

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta 
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