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Dotaz 1
1.Koľko prevádzok má Česká pošta?
2.Koľko z nich je vo vlastných priestoroch a koľko z nich je v nájomných priestoroch?
3.Koľko z prevádzok, ktoré sú v nájomných priestoroch je bezbariérových?
4.Koľko z prevádzok, ktoré sú vo vlastných prevádzok je bezbariérových?

Odpověď:
Vámi požadované údaje týkající se poštovních provozoven České pošty, s.p., uvádíme
v přehledné tabulce, viz níže:

Dotaz 2
Někteří pěší doručovatelé a doručovatelky doručují daleko od vlastní pošty a v zastavěném
okrsku. Zaměstnavatel je dle zákoníku práce povinen vytvářet zaměstnancům vhodné pracovní
podmínky.
Proto v rámci práva na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. žádám sdělit, jakým způsobem
(smlouva, dohoda, objednávka a pod.) je u jakých subjektů zaměstnancům zajišťována někde
v docházkové vzdálenosti možnost užití WC.

Odpověď:
K Vašemu dotazu uvádíme, že všichni zaměstnanci Povinného subjektu čerpají v souladu se
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a platnou Podnikovou
kolektivní smlouvou přestávku na jídlo a oddech a také osobní očistu. S pravidly využívání
této doby je každý zaměstnanec při nástupu do zaměstnání seznámen.
Místo k čerpání této přestávky, případně přestávky na vykonání vlastní potřeby, není
Povinným subjektem smluvně ošetřeno. Každý pracovník čerpá přestávku podle podmínek
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vykonávaného pracoviště, doručovatelé pak podle místních podmínek na jimi zajišťovaných
doručovacích okrscích.

Dotaz 3
1) Jaký celkový objem finančních prostředků obdržela Česká pošta, s.p. v roce 2017
ze státního rozpočtu a na co byly tyto finanční prostředky použity?
2) Kdo a na základě čeho (jak byla výše příspěvku vypočítána) stanovil výše odměn
pro provozovatele pošt Partner?
3) Jaké byly průměrné měsíční náklady a výnosy na provoz pobočky České pošty v obci
Grešlové Mýto (PSČ 671 56) v roce 2014 a jaké v roce 2015?
4) Kolik bylo na pobočce České pošty v Grešlovém Mýtě (PSČ 671 56) průměrně provedeno
za měsíc transakcí v roce 2014 a kolik v roce 2015?
5) Kolik pošt Partner k datu 1.3.2018 v naší republice funguje? Kolik jich provozují obce?
Kolik jich provozují obchody sdružené v síti COOP

Odpověď:
Vašim dotazům uvádíme následující:
Ad 1) V roce 2017 byla ze státního rozpočtu přijata částka 391,5 tis. Kč. Celková částka se
skládá z dotace na energetickou úsporu, příspěvku úřadu práce na zaměstnávání
dlouhodobě nezaměstnaných lidí a z náhrady ušlého výdělku zaměstnanců při vojenských
cvičeních aktivních záloh. Přijatá částka vstoupila do běžného provozního cash flow
podniku.
Ad 2) Provizi pro provozovatele pošt Partner stanovila Česká pošta, s.p. Její výše byla
projednána a schválena poradou vedení České pošty, s.p., a předložena Dozorčí radě
České pošty, s.p. Její výše byla vypočtena na základě pracnosti a časové náročnosti
jednotlivých poskytovaných služeb, potřebě hodin pro veřejnost každé jednotlivé pošty
a počtu přepážek nutných k obsluze zákazníků. Je složena ze dvou základních částí, tj.
z paušální odměny (měsíční odměna závislá na délce hodin pro veřejnost a počtu
přepážek) a z variabilní odměny závislé na počtu transakcí a objemu prodeje zboží
a cenin. Česká pošta, s.p., navýšila k 01.04.2018 fixní část provize v průměru o cca 4 %.
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Důvodem navýšení finanční odměny je snaha zatraktivnit projekt pošta Partner a to nejen
pro nové zájemce, ale i pro stávající provozovatele.
Ad 3) Průměrné měsíční náklady pošty 671 56 Grešlové Mýto byly v roce 2014 ve výši
27.029,-- Kč, v roce 2015 ve výši 23.588,-- Kč. Průměrné měsíční výnosy připadající této
poště byly v roce 2014 ve výši 13.029,-- Kč a v roce 2015 ve výši 13.001,-- Kč.
Ad 4) Průměrný měsíční počet transakcí na poště 671 56 Grešlové Mýto byl za rok 2015 900 transakcí. Počty transakcí za rok 2014 již nemáme k dispozici, avšak při porovnání
výnosů lze odvodit, že byly obdobné jako v roce 2015.
Ad 5) K 1. březnu 2018 provozuje Česká pošta, s.p., 478 pošt Partner, z toho 265 je
provozováno obcemi a 79 je provozováno obchody sdruženými v síti COOP.

Dotaz 4
Chcel by som Vás poprosiť o poskytnutie informácií ku službe POSTE RESTANTE, ktorú
ponúka Česká pošta. Moja otázka znie , je táto služba podmienená počtom zásielok a musím
si kvôli tomu vybaviť PO BOX , alebo službu môžem aj naďalej využívať a nie je spájaná
počtom prijatých zásielok? Osobne nevidím rozdiel medzi POSTE RESTANTE a službou
BALÍK NA POŠTU.

Odpověď:
K Vašemu dotazu, který se týká služby POSTE RESTANTE uvádíme, že Česká pošta, s.p.
dodává zásilky v souladu s ustanovením zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
a o změně některých zákonů, vyhláškou č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých
základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování a poštovními
podmínkami vycházejícími z tohoto zákona. Dle čl. 4 odst. 4 Poštovních podmínek České
pošty, s.p. – Základní poštovní služby může být u fyzické osoby použita u poštovní zásilky
(tj. jak u listovní zásilky, tak u balíku) adresa poste restante.

Taková poštovní adresa v následujícím pořadí obsahuje:
 jméno a příjmení adresáta, k nimž může být připojen další identifikátor, např. datum
narození, je-li použit v souladu s právními předpisy,
 údaj „poste restante“,

Březen 2018

 poštovní směrovací číslo přidělené Českou poštou, s.p. poště, která byla
pro vyzvednutí poštovní zásilky zvolena,
 název pošty včetně poštovního směrovacího čísla.
Zasílání zásilek na poštovní adresu poste restante není omezeno počtem došlých (zaslaných)
poštovních zásilek ani není vázáno podmínkou, že adresát musí mít pronajatou poštovní
přihrádku (P. O. BOX).
Z výše uvedeného vyplývá, že poste restante není druh služby, ale adresa pro dodání poštovní
zásilky, kdy odesílatel zasílá adresátovi poštovní zásilku na konkrétní poštu, kterou si určil
adresát pro poštovní adresu poste restante. Zásilka adresovaná poste restante je uložena na
zvolené poště a adresátovi není předána žádná informace o tom, že má uloženou zásilku
s adresou poste restante (s výjimkou vybraných zásilek, u kterých odesílatel zvolil při podání
doplňkovou službou Elektronické oznámení adresátovi). Pokud tedy adresát očekává zásilky
poste restante, dochází podle svého uvážení a s ohledem na předpokládanou četnost
a množství jemu adresovaných zásilek na poštu, u které očekává zásilky s adresou poste
restante a na které dotazem zjišťuje, zda jsou na ní pro něho připraveny poštovní zásilky poste
restante. Veškeré poštovní zásilky jsou u dané pošty připraveny pro adresáta v rámci jejich
standardní úložní doby.
Pro upřesnění uvádíme, že zvolená poštovní adresa poste restante není shodná se službou
Balík Na poštu. Služba Balík Na poštu se řídí Poštovními podmínkami služby Balík Na poštu.
Jedná se o službu, která je zpoplatněna dle Poštovních podmínek České pošty, s.p. – Ceník.
Zásilku Balík Na poštu lze adresovat pouze na vybrané pošty a tato zásilka bude uložena na
poště, jejíž poštovní směrovací číslo je uvedeno v adrese zásilky. V případě zásilky Balík Na
poštu adresa v následujícím pořadí obsahuje:
 označení adresáta (označení adresáta – u fyzické osoby její jméno a příjmení, k nimž
může být připojen další identifikátor, např. datum narození (je-li použit v souladu
s právními předpisy); u právnické osoby její název nebo obchodní firma, případně
i označení příslušné organizační složky,
 údaj „Na poštu“,
 poštovní směrovací číslo, název pošty, nebo název obce (případně část obce),
 kontaktní údaj na adresáta.

