Představení Projektu Pošta Partner
Základní pojmy:
Pošta
Slouží k poskytování a zajišťování všech základních
služeb obsažených v poštovní licenci za účelem
zajištění jejich dostupnosti.

Pošta Partner
Pošta, kterou provozuje třetí osoba.
Pošta Partner splňuje podmínky „Vyhlášky č.
464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých
základních služeb a základních kvalitativních
požadavků na jejich poskytování“.
Pošta Partner je plnohodnotnou náhradou pošty.
Navrhovaná změna je v souladu s programovým
prohlášením vlády.
Vláda ČR dne 22. 04. 2015 vzala na vědomí
„Informaci pro vládu České republiky o projektu
České pošty, s.p. s názvem Pošta Partner“.

Forma spolupráce se smluvními zástupci
Služby ČP poskytuje smluvní zástupce:
Za úplatu.
Ve vlastní provozovně.

Na vlastní náklady.
S využitím vybavení zapůjčeného ČP.
Jménem ČP na její účet a odpovědnost nebo jménem,
na účet a odpovědnost finanční instituce zajišťuje
poskytování služeb dle Přílohy č. 2 Smlouvy o zajištění
služeb pro ČP.
Zástupcem může být
Obec, resp. právnická osoba v níž má obec majetkovou
účast.
Subjekt zapsaný v obchodním rejstříku:
Všechny druhy obchodních společností či družstva
jejichž předmětem podnikání je zprostředkování
obchodu a služeb.
Subjekt podnikající na základě živnostenského
oprávnění:
Dle přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., obor
činnosti č. 47 - Zprostředkování obchodu a služeb.

Česká pošta, s.p. zajišťuje:
Dodání a instalaci
Přepážky a nábytku.
Výpočetní techniky.
Bezpečnostního vybavení.
Externího označení provozovny.
Poštovního materiálu, razítka a tiskopisů.

Školení pracovníků
Poštovní provoz.
APOST.
Bankovní služby.
Celkový rozsah školení činí 3 dny.

Smluvní zástupce zajišťuje:
Zástupce musí být schopen zajistit:
Dostupnost Pošty Partner
Pošta Partner musí být dostupná veřejnosti každý
pracovní den tak, aby součet otevíracích hodin činil
alespoň 15 v týdnu, který má 5 pracovních dní.
Dostatečnou plochu a dopravní obslužnost Pošty
Partner
Doporučená plocha cca 15 m2 .
Úroveň kultury prostředí odpovídající 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
poštovních služeb.
Datové připojení
Telefonické spojení

DRUH SJEDNANÉ SLUŽBY
ZÁSILKY

PENĚŽNÍ SLUŽBY

Příjem vnitrostátních a mezinárodních listovních a balíkových
zásilek a zásilek EMS
Výdej vnitrostátních a mezinárodních listovních a balíkových
zásilek, zásilek EMS, vplacení doplatného, dobírky, cla
Příjem poštovních poukázek a platebních dokladů SIPO.
Výplata poštovních poukázek a důchodů.
Operace platební kartou (vklady, výplaty, příkazy).
Bezhotovostní úhrada.

BANKOVNÍ SLUŽBY

Příkaz k úhradě
Složenky
Výplatní poukázky ČSOB
Ceniny

PRODEJ

Kolky
Zboží

Informace o poště 798 30 Pavlovice u Kojetína:
Nízká poptávka po službách
Počet obyvatel v obci k 01.01.2015: 297
Deficitní v minulých letech
Průměrné denní počty vybraných podaných zapsaných
zásilek a peněžních a bankovních služeb za období
01. 01. – 30. 06. 2015
Listovní: 2
Balíkové: 1
Poštovní poukázky: 6
Důchody: 1
Poštovní spořitelna – Maxkarta/platební karta: 2
Rozsah hodin pro veřejnost
PO 14:00 – 15:30, ÚT, ST, PÁ 08:00 – 09:30, ČT
14:30 – 17:00
Vlastník objektu – Obec Pavlovice u Kojetína

