
Doplňující informace k tématu Česká pošta, s.p. 

 

Státní podnik Česká pošta, s.p. vznikl 1. ledna 1993. Za úkol má zejména poskytovat poštovní služby na 

základě poštovní licence. 

Česká pošta je podle nařízení vlády1 povinna provozovat minimálně 3 200 provozoven základních 

poštovních služeb. Na obrázku č. 1 lze vidět, kolik obyvatel připadá na jednu provozovnu. Nejvíce 

obyvatel na provozovnu je podle očekávání ve velkých městech. Největší počet provozoven, celkem 

107, je v Praze. Naopak nejméně jich nalezneme v okresu Rokycany, kde jich je pouze 23.  

Obrázek č. 1: Počet obyvatel na jednu provozovnu daného okresu v roce 2018 

Poznámka: Započteny jsou jen pobočky České pošty a pošty Partner. Poštovny, výdejní místa apod. 

údaje nezohledňují.  

Zdroj: Česká pošta – zákaznické výstupy aktuální ke dni 2. 8. 2018. 

Projekt „Pošta Partner“ 

Projekt „Pošta Partner“ má za cíl převod provozoven podniku na smluvní partnery. Nejčastějším 

smluvním provozovatelem jsou obce, dále pak fyzické a právnické osoby. Procesu převodu těchto 

provozoven se věnovala kontrolní akce 17/27, o které jsme informovali zde. V ní NKÚ zjistil, že projekt 

                                                           
1 Nařízení vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb 

(účinnost od 1. 1. 2016). 

https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/zakaznicke-vystupy#1
https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/kontrola-hospodareni-ceske-posty:-reklamace-rostou--projekt-_posta-partner_-je-ve-skluzu-id9827/


měl na konci roku 2017 zpoždění. Následující graf ukazuje skutečné množství pošt Partner a počet 

poboček České pošty na začátku srpna roku 2018 a cílový stav pro rok 2025. 

Graf č. 1: Provozovny České pošty a pošty Partner ke dni 2. 8. 2018 

                                     

Zdroj: Česká pošta, kontrolní závěr 17/27.  

Největší podíl provozoven pošty Partner lze nalézt v okrese Jičín, kde z celkového počtu 43 provozoven 

jich je 20 provozovaných třetí osobou. Naopak nejméně jich je v okrese Strakonice, kde všech 26 

provozoven spravuje Česká pošta. 

Obrázek č. 2: Procentuální podíl provozoven provozovaných třetí osobou (pošty Partner) 
z celkového počtu provozoven základních poštovních služeb ke dni 2. 8. 2018 

Zdroj: Česká pošta. 



Z krajského srovnání vyplývá, že převod nejrychleji probíhá v kraji Vysočina, jak ukazuje následující 
graf. 

Graf č. 2: Procentuální podíl provozoven provozovaných třetí osobou (pošty Partner) z celkového 
počtu provozoven základních poštovních služeb ke dni 2. 8. 2018 

 

Zdroj: Česká pošta. 

Převod poštovních provozoven na třetí osoby je v souladu s trendem ve většině sousedních zemí. 

Například v Rakousku provozují celkem 1 802 poštovních služebních míst, z čehož 443 je provozováno 

Rakouskou poštou (Österreichische Post)  a 1 359 třetími osobami (tzv. postal partners).2 

 

Obrázek č. 3: Procento provozoven provozovaných třetí osobou ve vybraných zemích 

 

Zdroj: Kontrolní závěr NKÚ č. 17/27. 

                                                           
2 Austrian Post - Annual Report 2017. 
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