
Stát se zbavuje pošt a my to platíme, stěžují si obce 
Projekt Pošta Partner, do nějž mají být podle usnesení předchozí vlády převedeny až 

dvě třetiny z 3200 poboček České pošty (ČP), je pro obce přílišnou zátěží. 

 

Dnes 20:15 (www. seznam.cz ze dne 27.2.2018) 

Ministra vnitra v demisi Lubomíra Metnara (za ANO) na to při pondělním jednání upozornili předseda 
Sdružení místních samospráv ČR (SMS) Stanislav Polčák a členka předsednictva tohoto sdružení, 
poslankyně Věra Kovářová (STAN). 
Obce doplácejí téměř polovinu nákladů na provoz Pošt Partner  Stanislav Polčák, předseda SMS 
„Takový model je obvyklý i v jiných evropských zemích, ale způsob, jakým je zaváděn u nás, je pro obce 
velmi zatěžující. Vyzval jsem proto pana ministra, aby stát obce k přebírání poštovních poboček více 
motivoval a při jejich provozování je efektivněji podpořil,“ sdělil po jednání Polčák. 
Obce nechtějí platit polovinu nákladů  
Téměř polovinu nákladů na provoz Pošty Partner totiž doplácejí obce. U těch menších to představuje 
významnou část rozpočtu a vede to ke stagnaci jejich rozvoje v jiných oblastech. 
„Podle našeho návrhu by měl stát hradit 75 procent celkových nákladů Pošt Partner,“ uvedl Polčák. 
Na franšízy, provozované obecními úřady nebo soukromými subjekty, bylo dosud v Česku převedeno 
458 pošt. Tento proces je nutné podle Metnara notně urychlit. 
Problémy s projektem Pošta Partner byly jedním z důvodů, proč se Metnar v minulém týdnu rozhodl 
odvolat generálního ředitele ČP Martina Elkána. Než o novém šéfovi tohoto státního podniku rozhodne 
výběrové řízení, bude České poště od 1. března šéfovat ředitel její divize poštovního provozu a logistiky 
Vít Bukvic. 
Metnar ustaví pracovní skupinu 
Představitele SMS včera Metnar ujistil, že je přizve do pracovní skupiny, kterou ustaví, aby se zabývala 
nynějšími problémy i budoucností České pošty. 
„S panem ministrem jsme se shodli, že v případě ČP trochu zaspal stát, když se mu nepodařilo najít 
odpovídající uplatnění pro její pobočkovou síť,“ uvedl Polčák. Sdružení proto doporučuje, aby 
vzhledem ke klesajícímu zájmu o klasické poštovní služby si občané mohli na pobočkách ČP vyřizovat 
i tu agendu, kvůli níž dnes musejí obíhat řadu úřadů. 
Zástupci SMS tlumočili Metnarovi také nespokojenost obcí s klesající kvalitou doručovacích služeb 
České pošty. 
„Nejpalčivějším problémem je, že listonoši se nesnaží doručit zásilku ani v případě, kdy je adresát 
doma. Tento nešvar se v posledních letech významně rozšířil,“ upozornil Polčák. 
 


