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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne

2012,

kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o poštovních službách
Čl. I
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon
o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 285/2009 Sb. a zákona č. 153/2010 Sb., se mění takto:
1.

§ 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:
„§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podmínky
pro podnikání v oblasti poštovních služeb, podmínky pro poskytování a provozování
poštovních služeb, práva a povinnosti, které při této činnosti vznikají, jakož i zvláštní práva
a zvláštní povinnosti těch provozovatelů poštovních služeb, kteří mají povinnost poskytovat
a zajišťovat základní služby, a výkon státní správy a regulaci v oblasti poštovních služeb.
(2) Poštovní službou je činnost prováděná podle poštovní smlouvy a za podmínek
stanovených tímto zákonem. Poštovní služba zpravidla zahrnuje poštovní podání, třídění
a přepravu poštovní zásilky prostřednictvím poštovní sítě a je prováděna za účelem dodání
poštovní zásilky příjemci. Za poštovní službu se považuje i dodání poukázané peněžní částky.
_______________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro
rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/39/ES ze dne 10. června 2002, kterou se mění směrnice 97/67/ES
s ohledem na další otevření poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 97/67/ES
s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství.“.
CELEX: 31997L0067, 32008L0006
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V § 2 písmeno a) zní:

„a)

poštovní zásilkou adresná zásilka v konečné podobě, ve které má být provozovatelem
dodána; poštovní zásilkou se rozumí i poštovní balík,“.

CELEX: 31997L0067, 32008L0006

3.

V § 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo zajišťující zahraniční poštovní
služby“.

4.

V § 2 písmeno i) zní:

„i) zahraniční poštovní službou služba, jejíž poskytnutí bylo sjednáno v zahraničí a jejímž
účelem je dodání poštovní zásilky nebo peněžní částky v České republice a která spadá
do oblasti poštovních služeb v té fázi, jež je provozovatelem zajišťována na území České
republiky,“.
5.

V § 2 se písmeno l) zrušuje.

Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno l).
6.

V § 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které
zní:

„m) poštovní sítí systém organizace činností a technologické prvky, technická zařízení, síť
provozoven nebo specifické služby provozovatele, které využívá pro zajištění
poskytování poštovních služeb.“.
CELEX: 31997L0067, 32008L0006

7.

§ 3 včetně nadpisu zní:
„§ 3
Základní služby
(1) Základní služby zahrnují

a)

službu dodání poštovních zásilek do 2 kg,

b) službu dodání poštovních balíků do 10 kg,
c)

službu dodání peněžní částky poštovním poukazem,

d) službu dodání doporučených zásilek, kterou se rozumí služba poskytující záruku náhrady
škody v paušální výši pro případ ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky
a dávající odesílateli důkaz o poštovním podání poštovní zásilky a případně na jeho
žádost důkaz o jejím dodání adresátovi,
e)

službu dodání cenných zásilek, kterou se rozumí služba poskytující záruku náhrady škody
pro případ ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky, a to až do výše
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f)

službu bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby,

g) služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České
republiky ve Světové poštovní unii.
(2) Základní služby musí být poskytovány
a)

trvale na celém území České republiky,

b) ve stanovené kvalitě, která je v souladu s potřebami veřejnosti,
c)

za dostupné ceny umožňující využívání základních služeb v rozsahu odpovídajícím běžné
potřebě osob,

d) každý pracovní den a musí umožnit v těchto dnech nejméně jedno poštovní podání a dále
alespoň jedno dodání na adresu každé fyzické nebo právnické osoby, nebo ve
výjimečných případech, zejména je-li místo dodání nebezpečné nebo neúměrně obtížně
dostupné, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem podle odstavce 3 jedno
dodání do vhodného zařízení nebo dodávací schrány,
e)

způsobem, který odpovídá požadavkům úředního doručování písemností podle zvláštního
právního předpisu.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnou technickou specifikaci jednotlivých
základních služeb včetně rozměrů poštovních balíků a jiných poštovních zásilek a dále
stanoví podle odstavce 2 způsob poskytování a zajišťování základních služeb tak, aby byl
realizován v kvalitě, jež je ve veřejném zájmu nezbytná (dále jen „základní kvalitativní
požadavky“). Základní kvalitativní požadavky zabezpečí zejména rychlost, spolehlivost
a pravidelnost základních služeb, dostatečnou hustotu obslužných míst zajišťujících poštovní
podání, jakož i nezbytnou úroveň informovanosti uživatelů o způsobu zajištění základních
služeb.“.
CELEX: 1997L0067, 32008L0006

8.

V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Provozovatel je povinen zpřístupnit v každé své provozovně a rovněž způsobem
umožňujícím dálkový přístup poštovní podmínky. Tímto zpřístupněním nabízí každému
uzavření poštovní smlouvy.“.
9.

V § 4 odst. 2 se slovo „mu“ zrušuje a slovo „navrhne“ se nahrazuje slovem „požaduje“.

10.

V § 4 odst. 3 se slova „nebo jejich doplnění podle § 6 odst. 5“ nahrazují slovy „ , které
se mají stát obsahem právního vztahu vzniklého z poštovní smlouvy, nebo jejich
doplnění; podmínkou však je, že je na takovou možnost v poštovních podmínkách
upozorněno a že se těmito odchylkami a doplňky nezmění povaha nabízené poštovní
služby“.
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V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Poštovní smlouvou se provozovatel zavazuje odesílateli, že dodá poštovní zásilku
nebo peněžní částku z místa poštovního podání sjednaným způsobem příjemci do místa
uvedeného v adrese, a odesílatel se zavazuje, není-li sjednáno jinak, uhradit provozovateli
dohodnutou cenu. Za poštovní smlouvu se považuje jakákoliv smlouva, jejímž předmětem je
poskytnutí poštovní služby.“.
12.

V § 5 odst. 3 se slova „podle § 6 odst. 3 písm. b) a c)“ nahrazují slovy „podle § 6 odst. 2
písm. c) a d)“.

13.

V § 6 odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 17 znějí:

„(2) Poštovní podmínky musí srozumitelným, úplným a snadno přístupným způsobem
obsahovat minimálně
a) popis poskytované poštovní služby,
b) způsob, jakým lze uzavřít poštovní smlouvu,
c) požadovanou úpravu poštovní zásilky, její rozměry a hmotnost,
d) ustanovení určující, který obsah poštovní zásilky je považován za nebezpečný nebo
vyžaduje zvláštní zacházení, jakož i povinnou zvláštní úpravu takové poštovní zásilky,
e) ustanovení určující nedovolený obsah poštovní zásilky,
f) způsob a podmínky dodání,
g) cenu poštovní služby, způsob její úhrady a rozsah nároku odesílatele na její vrácení,
jestliže provozovatel porušil povinnost vyplývající z poštovní smlouvy,
h) postup provozovatele při nemožnosti dodání poštovní zásilky,
i) způsob uplatnění reklamace vad poskytované poštovní služby, včetně údajů o tom, kde
a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit a lhůty o jejím vyřízení,
j) postup provozovatele při otevření poštovní zásilky podle § 8,
k) postup provozovatele při prodeji nebo zničení poštovní zásilky nebo její části podle § 9
a § 10, včetně lhůty, jejímž uplynutím je takové nakládání se zásilkou podmíněno,
l) rozsah odpovědnosti za vzniklou škodu podle § 13 odst. 1,
m) omezení výše náhrady škody podle § 13 odst. 4,
n) výčet ustanovení, od nichž se nelze odchýlit dohodou stran,
o) podmínky pro zaslání poštovní zásilky nebo peněžní částky do zahraničí, pokud takovou
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(3) Provozovatel je povinen nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změny poštovních
podmínek uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(4) Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vyzve provozovatele, aby ve lhůtě ne
kratší než 10 dnů provedl změnu poštovních podmínek, jsou-li v rozporu s tímto zákonem
nebo prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu nebo pokud je to nezbytné k dosažení
ochrany spotřebitelů, a to z důvodu nekalých obchodních praktik nebo z důvodu diskriminace
spotřebitele17); v tomto případě se odstavec 3 nepoužije. Nedojde-li k nápravě ve lhůtě
stanovené ve výzvě, Úřad zahájí řízení o správním deliktu.
__________________
17)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.“.
CELEX: 31997L067, 32008L0006

14.

V § 6 se odstavec 5 zrušuje.

15.

V § 7 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

„(2) Jiné osoby a orgány neuvedené v odstavci 1 mohou s poštovní zásilkou nebo
poukázanou peněžní částkou až do doby jejího dodání nakládat jen tehdy, je-li to v souladu
s poštovní smlouvou nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis3a).
__________________
3a)

Například § 86 až 87a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona
č. 152/1995 Sb., zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 265/2001 Sb., § 7 až 12 zákona č. 154/1994 Sb.,
o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 290/2005 Sb., § 8 až 12 zákona č. 289/2005 Sb.,
o Vojenském zpravodajství, zákon č. 13/1993 Sb., Celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

16.

V § 15 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušuje.

17.

V § 16 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Ustanovení odstavců 1 až 7 se použijí obdobně i na zahraniční poštovní služby.“.

18.

§ 17 až 22 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 18 až 24 znějí:
„§ 17
Podmínky podnikání v oblasti poštovních služeb

(1) Podnikat v oblasti poštovních služeb mohou za podmínek stanovených tímto zákonem
fyzické nebo právnické osoby, které splňují obecné podmínky pro podnikání podle tohoto
zákona.
(2) Obecnými podmínkami pro podnikání v oblasti poštovních služeb se rozumí
a)

u fyzických osob dosažení věku nejméně 18 let a plná způsobilost k právním úkonům,
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b) bezúhonnost,
c)

skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba nemá v evidenci daní u orgánů Finanční
správy České republiky ani u orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek
s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho
úhrady na splátky.

(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen
a)

pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň 1 roku,

b) pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním, na který se nevztahuje
písmeno a), nebo
c)

pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s podnikáním v oblasti poštovních
služeb,

pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.
(4) U právnické osoby musí podmínku bezúhonnosti podle odstavce 3 splňovat členové
statutárního orgánu.
(5) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u zahraničních osob
doklady podle § 18 odst. 3 písm. b). Úřad si vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle
zvláštního právního předpisu18). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis
z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
(6) Podnikat v oblasti poštovních služeb nemůže fyzická nebo právnická osoba, na jejíž
majetek byl prohlášen konkurs, ode dne
a)

prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty v době běhu
lhůty podle zvláštního právního předpisu19),

b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování podniku nebo ode dne
určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování podniku.
(7) Podnikat v oblasti poštovních služeb nemůže fyzická nebo právnická osoba, a to po
dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že
majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Podnikat v oblasti
poštovních služeb nemůže dále fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela
nepostačující pro uspokojení věřitelů. Byl-li konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka
podnikání v oblasti poštovních služeb uvedená v odstavci 6 odpadá dnem nabytí právní moci
rozhodnutí o zrušení konkursu.
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Oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb
(1) Oprávnění k podnikání v oblasti poštovních služeb vzniká dnem doručení písemného
oznámení podnikání, které splňuje náležitosti podle odstavců 2 a 3, Úřadu, a to
prostřednictvím formuláře (dále jen „oznámení“), jehož vzor Úřad stanoví prováděcím
právním předpisem. Úřad uveřejní formulář též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Oznámení obsahuje náležitosti podle § 37 odst. 2 správního řádu a dále
a)

u zahraniční fyzické osoby adresu místa trvalého pobytu mimo území České republiky,
adresu místa pobytu v České republice, pokud byl povolen, adresu umístění organizační
složky na území České republiky, pokud ji zřizuje; u zahraniční právnické osoby adresu
sídla a adresu umístění organizační složky na území České republiky,

b) výčet základních služeb nebo jiných poštovních služeb, které hodlá poskytovat,
c)

územní rozsah, na kterém hodlá poštovní služby poskytovat,

d) údaje o poštovní síti, jejímž prostřednictvím mají být poštovní služby poskytovány,
e)

datum předpokládaného zahájení poskytování poštovních služeb.
(3) K oznámení podle odstavce 1 se připojí

a)

doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního
rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do
příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden;
u zahraniční právnické osoby výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve
státě sídla a doklad o provozování podniku v zahraničí; doklad o provozování podniku
v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním
místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku
nesmí být starší než 3 měsíce,

b) u zahraniční fyzické osoby výpis z cizozemské evidence trestů nebo rovnocenný doklad
vydaný orgánem státu, jehož je občanem, jakož i státu, kde se naposledy osoba
v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu nejméně 6 měsíců; nevydává-li stát
takové doklady, pak prohlášení o bezúhonnosti učiněné před příslušným orgánem
takového státu; tyto doklady nebo prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce,
c)

u zahraniční fyzické osoby doklad o trvalém pobytu, byl-li jí udělen; zahraniční fyzická
osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku, doklad
prokazující, že má podnik mimo území České republiky a doklady o jeho provozování;
doklad o provozování podniku nedokládá státní příslušník členského státu Evropské unie.

d) potvrzení příslušného finančního úřadu o splnění podmínky podle § 17 odst. 2 písm. c),
e)

doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu20).
(4) Provozovatel, který splnil oznamovací povinnost podle odstavců 2 a 3, je povinen
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pro oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb, a bez zbytečného odkladu předložit
o nich doklady; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních
registrech21), v obchodním rejstříku22) nebo v informačním systému evidence obyvatel23),
pokud je provozovatel státním občanem České republiky, anebo v informačním systému
cizinců24), pokud je provozovatel cizincem.
(5) Fyzická a právnická osoba, která ukončila nebo přerušila podnikání v oblasti
poštovních služeb, je povinna ve lhůtě 10 dnů ode dne ukončení nebo přerušení podnikání
v oblasti poštovních služeb písemně oznámit tuto skutečnost Úřadu.
(6) Fyzická a právnická osoba, která přerušila podnikání v oblasti poštovních služeb
podle odstavce 5, je povinna v případě opětovného zahájení podnikání v oblasti poštovních
služeb písemně oznámit tuto skutečnost Úřadu přede dnem opětovného zahájení podnikání.
§ 19
Osvědčení a evidence provozovatelů poštovních služeb
(1) Do 10 dnů ode dne doručení oznámení Úřad vydá osobě uvedené v § 17 odst. 1
osvědčení potvrzující, že tato osoba předložila oznámení podle § 18, a současně jí přidělí
identifikační číslo, pokud jí dosud nebylo přiděleno; identifikační číslo poskytne Úřadu
správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné
moci. Nesplňuje-li oznámení náležitosti podle § 18 odst. 2 a 3, Úřad neprodleně vyzve
dotčenou osobu k jeho doplnění ve lhůtě ne kratší než 14 dnů. Nesplňuje-li oznámení
náležitosti ani po uplynutí této lhůty, Úřad rozhodne, že oprávnění k podnikání v oblasti
poštovních služeb nevzniklo.
(2) V osvědčení podle odstavce 1 Úřad uvede
a) tyto identifikační údaje:
1.

u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě název nebo obchodní
firmu, adresu místa trvalého pobytu a identifikační číslo osoby (dále jen
„identifikační číslo“); u zahraniční osoby dále adresu místa trvalého pobytu mimo
území České republiky, adresu místa trvalého pobytu v České republice, byl-li
povolen,

2.

u právnické osoby obchodní firmu, adresu sídla, identifikační číslo; u zahraniční
osoby dále adresu umístění organizační složky na území České republiky,

b) vymezení druhu a územního rozsahu poštovních služeb, jejichž poskytování bylo
oznámeno,
c) den vzniku oprávnění k podnikání v oblasti poštovních služeb,
d) datum a místo vydání osvědčení.
(3) Úřad vede v elektronické podobě evidenci provozovatelů, kteří splnili oznamovací
povinnost podle § 18 odst. 1. Evidence obsahuje údaje nejvýše v rozsahu údajů uvedených

- 10 v odstavci 2 a je veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Na žádost provozovatele vydá Úřad osvědčení o sdělení změny oznámených údajů
v rozsahu podle odstavce 2.
§ 20
Provozování služby dodání peněžní částky poštovním poukazem
Provozovat službu dodání peněžní částky poštovním poukazem může pouze držitel
poštovní licence, jehož poštovní licence výslovně obsahuje tuto službu.
§ 21
Poštovní licence
(1) Obsahem poštovní licence je povinnost zajistit všeobecnou dostupnost některých nebo
všech základních služeb na celém území České republiky nebo na jeho části (dále jen
„poštovní povinnost“) a doba platnosti této poštovní licence.
(2) Držitelem poštovní licence je provozovatel, který má povinnost poskytovat
a zajišťovat základní služby, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci.
§ 22
Udělení poštovní licence
(1) Povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby na celém území státu nebo na jeho
části jednomu nebo několika provozovatelům Úřad ukládá udělením poštovní licence na
základě výběrového řízení tak, aby byly všechny základní služby všeobecně dostupné na
celém území státu, a to na dobu nejvýše 5 let.
(2) Vyhlášení výběrového řízení Úřad uveřejní na úřední desce a v Poštovním věstníku.
Ve vyhlášení uvede náležitosti žádosti, lhůtu pro podání žádostí, podmínky účasti a dále výčet
základních služeb, požadavky na kvalitu a dostupnost základních služeb a kritéria hodnocení
žádosti.
(3) Kritéria hodnocení žádostí stanoví Úřad. Kritéria zahrnují zejména
a)

finanční, technické a odborné podmínky provozovatele,

b) výši čistých nákladů na poskytování a zajišťování základních služeb v požadovaném
rozsahu a kvalitě.
(4) Žádost musí obsahovat způsob výpočtu ročních čistých nákladů na poskytování
základních služeb, který je v souladu s § 34b, a výši čistých nákladů v členění za jednotlivé
kalendářní roky, na které má být povinnost uložena.
(5) Úřad může po žadateli požadovat, aby předložil nezbytné doklady, kterými prokáže,
že je způsobilý zajistit poskytování základních služeb uvedených ve vyhlášení výběrového
řízení podle odstavce 2.
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(6) Úřad rozhodnutím udělí poštovní licenci provozovateli, který podal žádost ve lhůtě
podle odstavce 2, vyhověl podmínkám účasti ve výběrovém řízení a nejlépe vyhověl
stanoveným kritériím hodnocení žádostí.
(7) Úřad zprávu o průběhu a výsledcích výběrového řízení a rozhodnutí o udělení
poštovní licence podle odstavce 6 uveřejní v Poštovním věstníku.
(8) Úřad může, pokud se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele zejména v důsledku
podstatné změny okolností, vyhlášené výběrové řízení zrušit a řízení zastavit, a to i po lhůtě
stanovené pro předkládání žádostí. Rozhodnutí o zastavení řízení Úřad oznámí všem
provozovatelům, kteří již podali žádost, a dále toto rozhodnutí uveřejní v Poštovním věstníku.
(9) Nezúčastní-li se žádný provozovatel výběrového řízení nebo nebude-li žádný
provozovatel vybrán pro nesplnění podmínek účasti nebo pro nevyhovění kritériím hodnocení
žádostí, Úřad uloží rozhodnutím o udělení poštovní licence povinnost poskytovat a zajišťovat
základní služby uvedené ve vyhlášení výběrového řízení podle odstavce 2 provozovateli,
který nejlépe vyhovuje kritériím hodnocení žádostí.
_______________________
18)
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
19)
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
20)
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
21)
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
22)
§ 27 a násl. obchodního zákoníku.
23)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
24)
§ 158 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb.“.
CELEX: 31997L0067, 2008L0006

19.

V § 23 se odstavce 2 až 7 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

20.

V § 23 úvodní části ustanovení se slova „na návrh držitele poštovní licence nebo“
zrušují.

21.

V § 23 písm. b) se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

22.

V § 23 písmeno c) zní:

„c) zjistí-li na základě přezkumu a konzultace podle § 37 odst. 4 a 5, že poskytování některé
základní služby, která je obsažena v poštovní licenci, je zajištěno na celém území České
republiky za podmínek srovnatelných s požadavky na zajištění dotčené základní služby
podle tohoto zákona.“.
23.

V § 24 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
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V § 25 písm. b) se za slova „právnické osoby“ vkládají slova „bez právního nástupce“
a na konci písmene b) se doplňuje slovo „nebo“.

25.

V § 25 písm. c) se slova „podle § 24 odst. 1, nebo“ nahrazují slovy „podle § 24.“.

26.

V § 25 se písmeno d) zrušuje.

27.

§ 26 až 31 se včetně nadpisů zrušují.

28.

V § 32 se za slova „odnětí poštovní licence“ vkládají slova „ , včetně práv a povinností
z ní vyplývajících“ a slova „ , rozhodnutí o udělení, změně a odnětí zvláštní poštovní
licence a sdělení o jejím zániku, základní kvalitativní požadavky, jakož i poštovní
podmínky, s nimiž vyslovil souhlas,“ se zrušují.

CELEX: 31997L0067, 32008L0006

29.

V části první nadpis hlavy V zní:

„PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE POŠTOVNÍCH SLUŽEB A DRŽITELE
POŠTOVNÍ LICENCE“.
30.

V hlavě V se pod nadpis vkládají nové § 32a a 32b, které včetně nadpisů znějí:
„§ 32a
Informační povinnost provozovatele poštovních služeb

(1) Provozovatel je povinen na písemnou žádost poskytovat Úřadu ve stanovené lhůtě,
formě a rozsahu úplné a pravdivé informace, včetně finančních informací, a údaje a podklady,
které jsou nezbytné k plnění činností, k nimž má podle tohoto zákona Úřad působnost.
Součástí žádosti Úřadu je odůvodnění včetně uvedení účelu, pro který Úřad informace, údaje
a podklady vyžaduje. Úřad vyžaduje informace, údaje a podklady od provozovatelů rovněž na
žádost Evropské komise. Úřad nevyžaduje více informací, než je přiměřené účelu, pro který
jsou získávány.
(2) Provozovatel předá Úřadu i informace, údaje a podklady podle odstavce 1, které
obsahují osobní údaje, skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství, nebo
skutečnosti, které jsou předmětem ochrany podle zvláštního právního předpisu3), 14a).
(3) Pro účely plnění povinností podle tohoto zákona provádí Úřad sběr informací
a provozovatel je povinen poskytnout tyto informace prostřednictvím programové aplikace na
elektronickém formuláři, nestanoví-li se forma poskytnutí informací v žádosti podle
odstavce 1 jinak.
(4) Úřad může provést kontrolu informací, údajů a podkladů předložených podle
odstavců 1 až 3. Úřad při kontrole postupuje podle zvláštního právního předpisu.
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(5) Informace, podklady a údaje předané povinnou osobou podle odstavců 1 až 3 je Úřad
povinen chránit před zneužitím.
§ 32b
Evidence výnosů a příjmů
(1) Provozovatel, který je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, uvede
v účtovém rozvrhu samostatné účty pro účtování o výnosech z činností spojených
s provozováním poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb a z činností spojených
s jinou podnikatelskou činností tak, aby mohl být určen procentní podíl a výše platby podle
§ 34c odst. 7 a 8. Provozovatel, který není účetní jednotkou podle zvláštního právního
předpisu, vede samostatnou evidenci příjmů z těchto činností.
(2) Provozovatel je povinen předkládat Úřadu výsledky evidence výnosů a příjmů vedené
podle odstavce 1 do 30. června za předchozí kalendářní rok. Úřad je oprávněn provést
kontrolu výsledků podle zvláštního právního předpisu14a).
(3) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení evidence výnosů a příjmů podle
odstavce 1 a formulář pro vykazování výsledků podle odstavce 2.“.
CELEX: 31997L0067, 32008L0006

31.

V § 33 odst. 1 písm. b) se slova „ , s nimiž Úřad vyslovil souhlas“ zrušují.

32.

V § 33 odst. 3 se slova „podle § 6 odst. 2 písm. a)“ nahrazují slovy „podle § 6 odst. 2
písm. b) až e)“.

33.

V § 33 odstavce 4 a 5 znějí:

a)

„(4) Držitel poštovní licence je povinen
zajistit, aby nedocházelo k neodůvodněnému zvýhodňování nebo znevýhodňování
zájemců o základní služby, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci,

b) vhodně poskytovat informace o základních službách, které jsou obsaženy v jeho poštovní
licenci, a způsobu jejich užití,
c)

zajistit rychlé a účinné projednávání námitek uživatelů základních služeb, které jsou
obsaženy v jeho poštovní licenci; informace o počtu námitek a způsobu jejich vyřízení se
uveřejňují podle písmene e),

d) dodržovat technické normy pro poštovní odvětví závazné podle předpisů Evropské unie
a vhodně poskytovat informace o těchto normách a provádět nezávislá měření
přepravních dob poštovních zásilek a výsledky uveřejňovat podle písmene e),
e)

každoročně uveřejňovat a současně Úřadu předkládat úplné a pravdivé informace
o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb, které jsou obsaženy v jeho
poštovní licenci, a vyhodnocení plnění parametrů kvality podle stavu k 31. prosinci

- 14 kalendářního roku, a to nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku; obsah,
formu a způsob uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Držitel poštovní licence má povinnost poskytovat základní služby, které jsou
obsaženy v jeho poštovní licenci, za nákladově orientované ceny s výjimkou podle
odstavce 6, § 3 odst. 1 písm. f) a § 34a. Nákladově orientovanou cenou se rozumí cena, která
zahrnuje efektivně a účelně vynaložené náklady a přiměřený zisk a která se stanovuje tak, aby
zajistila návratnost investic v přiměřeném časovém období a zohlednila příslušná rizika.“.
CELEX: 31997L0067, 32008L006

34.

V § 33 se doplňují odstavce 6 až 9, které znějí:

„(6) Držitel poštovní licence může sjednat ceny, které zahrnují nižší míru zisku, než je
přiměřený zisk odpovídající nákladově orientovaným cenám základních služeb podle
odstavce 5; nevzniká mu však právo na úhradu čistých nákladů stanovených podle § 34b
z rozdílu mezi uplatňovaným a přiměřeným ziskem.
(7) Držitel poštovní licence je povinen sjednat ceny základních služeb, které jsou
obsaženy v jeho poštovní licenci, transparentně a nediskriminačně. Pokud za určitých
podmínek sjedná cenu některé z těchto základních služeb specificky, je povinen za
srovnatelných podmínek nabídnout každému takto sjednanou cenu.
(8) Držitel poštovní licence je povinen písemně Úřadu oznámit
a)

zvýšení cen základních služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci,

b) veškeré změny technické, organizační nebo právní povahy vztahující se k tomuto držiteli
poštovní licence, jež mohou zásadním způsobem ovlivnit poskytování a zajišťování
základních služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci.
(9) Oznámení podle odstavce 8 písm. a) je držitel poštovní licence povinen učinit alespoň
90 dnů přede dnem, od kterého hodlá zvýšit ceny základních služeb, a oznámení podle
odstavce 8 písm. b) alespoň 30 dnů přede dnem rozhodné události.“.
CELEX: 31997L0067, 32008L0006

35.

Za § 33 se vkládá nový § 33a, který zní:
„§ 33a
Oddělená evidence nákladů a výnosů spojených s poskytováním a zajišťováním
jednotlivých základních služeb

(1) Držitel poštovní licence je povinen vést v souladu s prováděcím právním předpisem
podle odstavce 2 oddělenou evidenci nákladů a výnosů spojených s poskytováním
jednotlivých základních služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, a ostatních služeb
tak, aby byly zajištěny podklady pro výpočet čistých nákladů pro jednotlivé základní služby,
pro regulaci cen základních služeb a pro prokázání skutečnosti, že nedochází ke křížovému
financování mezi základními službami, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci,
a ostatními službami.

- 15 (2) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení oddělené evidence nákladů a výnosů,
metodiku účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování včetně stanovení
přiměřeného zisku a strukturu vykazovaných informací.
(3) Držitel poštovní licence je povinen v oddělené evidenci přiřazovat přímé náklady
konkrétní službě, na kterou se vztahují, a při přiřazování společných nákladů používat
způsoby, které vycházejí z charakteru a původu nákladů, a používat za stejných podmínek
stejná pravidla pro přiřazení nákladů na základní služby a na ostatní služby. Držitel poštovní
licence zajistí, aby součet všech přiřazených nákladů a výnosů v oddělené evidenci odpovídal
nákladům a výnosům ve výkazu zisku a ztráty sestaveném v rámci roční účetní závěrky.
(4) Pravidla, která navrhne držitel poštovní licence a podle nichž budou náklady společné
pro více činností držitele poštovní licence přiřazovány jednotlivým základním službám, které
jsou obsaženy v jeho licenci, mohou nabýt platnosti až po jejich schválení Úřadem. Držitel
poštovní licence musí zajistit, že dodržování schválených pravidel oddělené evidence nákladů
a výnosů bude jednou ročně ověřeno osobou odborně způsobilou a nezávislou na držiteli
poštovní licence; tato osoba musí být schválena Úřadem. Výsledky tohoto ověření Úřad
zveřejní v Poštovním věstníku.
(5) Držitel poštovní licence je povinen předložit ověřené výsledky oddělené evidence
nákladů a výnosů Úřadu nejpozději do 31. července za předchozí účetní období.“.
CELEX: 31997L0067, 32008L0006

36.

Za § 33a se vkládá označení nové hlavy VI, které včetně nadpisu zní:
„HLAVA VI
SDÍLENÍ ZVLÁŠTNÍCH SLUŽEB A PRVKŮ POŠTOVNÍ INFRASTRUKTURY“.

Dosavadní hlavy VI až VIII se označují jako hlavy VII až IX.
37.

§ 34 zní:
„§ 34

(1) Držitel poštovní licence je povinen transparentním a nediskriminačním způsobem na
základě písemné smlouvy umožnit přístup ostatním provozovatelům k prvkům poštovní
infrastruktury a k zvláštním službám souvisejícím s provozováním poštovní infrastruktury
(dále jen „poštovní infrastruktura“). Poštovní infrastruktura zahrnuje databázi adres
s informacemi o adresátech, kteří požádali o dodávání na jiné než odesílateli uvedené adrese
a o jejich nových adresách, poštovní přihrádky, dodávací schrány, službu dosílky, službu
vrácení odesílateli, službu dodání na adresy uvedené na poštovních zásilkách.
(2) Držitel poštovní licence může odmítnout návrh na uzavření smlouvy podle
odstavce 1, pokud by plnění z této smlouvy mohlo vést k ohrožení činností související
s poskytováním a zajišťováním základních služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní
licenci, nebo k ohrožení bezpečnosti provozu poštovní infrastruktury.
(3) Nedojde-li k uzavření smlouvy podle odstavce 1 do 2 měsíců ode dne zahájení
jednání o návrhu smlouvy, Úřad rozhodne spor o úpravě vzájemných práv a povinností na
základě návrhu kterékoliv smluvní strany. Součástí návrhu smluvní strany na rozhodnutí
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za přístup k poštovní infrastruktuře, Úřad v rámci rozhodnutí sporu stanoví tuto cenu podle
odstavce 6. Lhůta pro vydání rozhodnutí o sporu činí 4 měsíce, ve zvláště složitých případech
6 měsíců. Rozhodnutí sporu uveřejní Úřad v Poštovním věstníku a způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(4) Úřad může v rámci řízení o sporu uložit pořádkovou pokutu až do výše 100 000 Kč.
(5) Úřad přizná náhradu nákladů řízení v plné výši účastníkovi v případě, že byl pro
chování dalšího účastníka řízení vzat zpět návrh, který byl účastníkem podán důvodně.
(6) Držitel poštovní licence sjednává ceny za přístup k poštovní infrastruktuře za
nákladově orientované ceny.
(7) Držitel poštovní licence umožňuje všem bezúplatně využívat poštovní směrovací
čísla, kterými se rozumí číselná označení provozoven, míst anebo adresátů zavedená pro
účely dodávání poštovních zásilek.
(8) Držitel poštovní licence je povinen vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů na
služby spojené s přístupem k poštovní infrastruktuře v souladu s prováděcím právním
předpisem podle § 33a odst. 2. Ustanovení § 33a odst. 3 až 5 se použijí obdobně.“.
CELEX: 31997L0067, 32008L0006

38.

Za § 34 se vkládá označení nové hlavy VII, které včetně nadpisu zní:
„HLAVA VII
REGULACE CEN ZÁKLADNÍCH SLUŽEB“.

Dosavadní hlavy VII až IX se označují jako hlavy VIII až X.
39.

§ 34a včetně nadpisu zní:
„§ 34a
Ceny základních služeb

(1) Úřad sleduje a vyhodnocuje vývoj úrovně cen základních služeb a pravidelně
přezkoumává jejich cenovou dostupnost zejména s ohledem na spotřebitelské ceny, inflaci
a průměrnou mzdu.
(2) Zjistí-li Úřad, že ceny základních služeb jsou v rozporu s ustanovením § 3 odst. 2
písm. c), uplatní regulaci cen vydáním rozhodnutí o ceně podle správního řádu. Úřad při
regulaci cen použije způsoby regulace cen stanovené zákonem o cenách3). Takto stanovené
ceny jsou závazné pouze pro držitele poštovní licence v rámci základních služeb, které jsou
obsaženy v jeho poštovní licenci.
(3) Rozhodnutí o ceně Úřad uveřejní v Poštovním věstníku.
(4) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na službu dodání peněžní částky poštovním poukazem.“.
CELEX: 31997L0067, 32008L0006
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40.

Za § 34a se vkládá označení nové hlavy VIII, které včetně nadpisu zní:
„HLAVA VIII
STANOVENÍ A FINANCOVÁNÍ ČISTÝCH NÁKLADŮ“.

Dosavadní hlavy VIII až X se označují jako hlavy IX až XI.
41.

V hlavě VIII se pod nadpis vkládají nové § 34b a 34c, které včetně nadpisů znějí:
„§ 34b
Stanovení čistých nákladů

(1) Čistými náklady se rozumí rozdíl mezi efektivně a účelně vynaloženými náklady,
které jsou nezbytné na poskytování základní služby, a výnosy získanými z poskytování
základní služby, bez ohledu na to, zda výsledek je kladný nebo záporný. Čisté náklady na
plnění povinnosti poskytovat základní služby se stanoví jako rozdíl mezi čistými náklady
provozovatele s povinností poskytovat základní služby a téhož provozovatele bez povinnosti
poskytovat základní služby. Při stanovení čistých nákladů se zohlední všechny důležité
skutečnosti, včetně jakýchkoliv nehmotných a tržních výhod, které provozovatel s povinností
poskytovat základní služby získá, nároku na přiměřený zisk a pobídek k nákladové
efektivnosti. Čisté náklady se stanoví za kalendářní rok, v němž měl provozovatel povinnost
poskytovat základní služby (dále jen „zúčtovací období“).
(2) Čisté náklady mohou zahrnovat pouze náklady na plnění povinností týkajících se
základních služeb, které jsou obsaženy v poštovní licenci. Výpočet čistých nákladů na
poskytování jednotlivých základních služeb se provádí pro každou základní službu odděleně;
je zakázáno duplicitní uvedení údajů jakýchkoli přímých nebo nepřímých nákladů
a nehmotných a tržních výhod.
(3) Celkové čisté náklady každého držitele poštovní licence se stanoví jako souhrn všech
výsledků výpočtu čistých nákladů vzniklých z poskytování jednotlivých základních služeb,
které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, při zohlednění veškerých nehmotných a tržních
výhod a pobídek k nákladové efektivnosti.
(4) Úplné podklady umožňující správný výpočet čistých nákladů za zúčtovací období
předloží držitel poštovní licence Úřadu spolu se žádostí o úhradu čistých nákladů podle § 34c
odst. 1. Držitel poštovní licence odpovídá za správnost a úplnost jím předloženého výpočtu
a předložených dokladů a podkladů. Úřad je oprávněn si v průběhu ověřování výše čistých
nákladů vyžádat další potřebné podklady z účetní evidence nebo jiných technických evidencí
tak, aby ověřil správnost údajů zahrnutých do výpočtu. Čisté náklady Úřad stanoví postupem
podle odstavce 7 na základě výpočtu čistých nákladů, provedeného držitelem poštovní licence
podle odstavců 1 a 2, a účetních záznamů, kterými musí být tyto výpočty doloženy, popřípadě
dalších podkladů držitele poštovní licence, které byly vyžádány v průběhu ověřování. Pokud
Úřad zjistí, že podklady držitele poštovní licence jsou neúplné nebo mají nedostatky, stanoví
přiměřenou lhůtu k jejich doplnění, popřípadě k opravě. Neprovede-li držitel poštovní licence
ve stanovené lhůtě nápravu, Úřad nezahrne náklady na splnění povinnosti poskytovat
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čistých nákladů na poskytování základních služeb.
(5) Pokud držitel poštovní licence v žádosti o úhradu čistých nákladů uplatňuje vyšší čisté
náklady, než které uvedl v žádosti o udělení licence, Úřad rozhodne, zda nastaly mimořádné
okolnosti, které zapříčinily zvýšení čistých nákladů a které držitel poštovní licence nemohl
rozumně předvídat. Tyto okolnosti je držitel poštovní licence povinen doložit.
(6) Úřad ověří správnost a úplnost podkladů podle odstavců 4 a 5 do 60 dnů ode dne
předložení nebo doplnění posledního z nich, popřípadě ověřením pověří třetí subjekt, u něhož
je zajištěna nestrannost a nezávislost na držiteli poštovní licence. Rozhodnutí o ověření výše
čistých nákladů na poskytování základních služeb Úřad zveřejní v Poštovním věstníku.
(7) Postup Úřadu při výpočtu čistých nákladů, výpočtu čistých nákladů jednotlivých
základních služeb, vymezení nehmotných a tržních výhod a jiných skutečností podle
odstavce 1, a doklady, kterými musí být tyto výpočty doloženy, stanoví prováděcí právní
předpis.
§ 34c
Financování čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž
(1) Žádost o úhradu čistých nákladů je držitel poštovní licence povinen doručit Úřadu
nejpozději do 31. srpna kalendářního roku následujícího po skončení zúčtovacího období,
jinak jeho právo zanikne. Účastníkem řízení o úhradě čistých nákladů je pouze žádající držitel
poštovní licence.
(2) Úřad určí, zda výše čistých nákladů na poskytování základních služeb stanovená
podle § 34b představuje pro držitele poštovní licence nespravedlivou finanční zátěž. Za
nespravedlivou finanční zátěž se nepovažují čisté náklady do výše 1 procenta celkových
nákladů držitele poštovní licence za zúčtovací období. Úhradě podléhají čisté náklady ve výši,
od které jsou odečteny čisté náklady nepředstavující nespravedlivou finanční zátěž stanovené
podle věty druhé.
(3) K úhradě vzniklých čistých nákladů Úřad zřídí účet pro financování základních služeb
(dále jen „účet“), který spravuje. Účet není součástí státního rozpočtu. Prostředky účtu jsou
vedeny u banky a lze je použít pouze pro účely podle tohoto zákona. Zůstatek na účtu se na
konci kalendářního roku převádí do roku následujícího. Úroky jsou příjmem státního
rozpočtu, úhrady za bankovní služby spojené s vedením účtu jsou výdajem státního rozpočtu.
(4) Příjmy účtu tvoří platby plátců a penále podle odstavce 11. Úřad vede evidenci plátců.
Výdaji účtu jsou platby držitelům poštovní licence.
(5) Plátcem je každý provozovatel, který poskytuje poštovní služby nebo zahraniční
poštovní služby na území České republiky.
(6) Za plátce se nepovažuje provozovatel, jehož výnosy v zúčtovacím období
z poskytování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb jsou v souhrnu nižší než
10 000 000 Kč.
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a zahraničních poštovních služeb jednotlivých plátců na celkových výnosech za poskytování
poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb všech plátců v daném zúčtovacím období.
Pravomocné rozhodnutí Úřad uveřejní v Poštovním věstníku.
(8) Úřad podle procentního podílu určeného podle odstavce 7 bezodkladně stanoví
z čistých nákladů určených podle § 34b výši platby plátce. Na stanovenou výši platby Úřad
vystaví platební výměr; lhůta splatnosti nesmí být kratší než 30 dnů. Povinnost provést platbu
vzniká plátci dnem uvedeným v platebním výměru. Držitel poštovní licence, který je
příjemcem úhrady čistých nákladů podle odstavce 10, není povinen platbu provést. Řízení
o platebním výměru se vede s každým plátcem samostatně. Žaloba proti rozhodnutí
o platebním výměru nemá odkladný účinek.
(9) Výše platby podle odstavce 8 nesmí být pro plátce z hlediska jeho výnosů za
poskytování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb za zúčtovací období zjevně
nepřiměřená.
(10) Úřad bezodkladně po obdržení plateb na účet převede peněžní prostředky držiteli
poštovní licence na úhradu čistých nákladů stanovených postupem podle § 34b po odečtení
výše jeho platby podle odstavce 8.
(11) Došlo-li k čerpání finančních prostředků z účtu na základě nesprávných nebo
neúplných údajů držitele poštovní licence, je tento držitel poštovní licence povinen
neoprávněně čerpané finanční prostředky vrátit na účet nejpozději do 15 dnů ode dne právní
moci rozhodnutí Úřadu. Zároveň je držitel poštovní licence povinen zaplatit penále ve výši
1 promile denně z neoprávněně čerpaných prostředků, nejvýše však do výše této částky.
Penále je příjmem účtu.
(12) Došlo-li na základě nesprávných nebo neúplných údajů poskytnutých plátcem ke
stanovení nižšího procentního podílu tohoto plátce, stanoví Úřad na základě opraveného
výpočtu procentního podílu povinnost tomuto plátci uhradit rozdíl mezi původně stanovenou
výší platby a novou platební povinností platebním výměrem. Takto uhrazená částka bude
použita pro úhradu čistých nákladů vypočítaných za nejbližší následující zúčtovací období.
(13) Při vyměřování, vybírání a vymáhání plateb Úřad postupuje podle daňového řádu.“.
CELEX: 31997L0067, 32008L0006

42.

V § 35 odst. 3 se slovo „Držitel“ nahrazuje slovy „Pouze držitel“ a slovo „výhradní“ se
zrušuje.

43.

V § 35 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Práva a povinnosti podle odstavců 2 až 5 má držitel poštovní licence, jehož poštovní
licence obsahuje povinnost poskytovat základní službu podle § 3 odst. 1 písm. a) na celém
území České republiky nebo na jeho největší části v případě, že tato základní služba je
obsažena ve více poštovních licencích. Není-li povinnost poskytovat základní službu podle
§ 3 odst. 1 písm. a) uložena, práva a povinnosti podle odstavců 2 až 5 má provozovatel, který
je měl jako držitel poštovní licence poslední.“.
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Za § 36 se vkládá nový § 36a, který včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:
„§ 36a
(1) Úřad podle tohoto zákona

a)

provádí analýzy všeobecné dostupnosti základních služeb a přezkoumává nutnost uložení
povinnosti poskytovat a zajišťovat základní služby,

b) vede evidenci provozovatelů a uděluje určenému provozovateli, který má povinnost
poskytovat a zajišťovat základní služby, poštovní licenci,
c)

stanovuje čisté náklady na poskytování a zajišťování základních služeb, rozhoduje
o povinnosti vrátit finanční prostředky neoprávněně čerpané na úhradu čistých nákladů
a rozhoduje, zda výše čistých nákladů představuje pro držitele poštovní licence
nespravedlivou finanční zátěž,

d) vydává rozhodnutí o ceně základních služeb a vykonává kontrolu cen v oblasti
poštovních služeb, včetně poštovních služeb do zahraničí, a cen za přístup k poštovní
infrastruktuře,
e) rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon,
f)

spolupracuje s orgány Evropské unie a s regulačními orgány členských států Evropské
unie s obdobnou věcnou působností zejména při předávání a získávání údajů a informací
stanovených zákonem, rozhodnutími vydanými na základě zákona nebo právními akty
Evropské unie a plní další úkoly, které pro oblast regulace poštovních služeb vyplývají
z členství České republiky v Evropské unii,

g) stanovuje, vybírá a vymáhá poplatky,
h) vykonává státní kontrolu v oblasti poštovních služeb,
i)

vykonává státní statistickou službu, včetně sběru dat, v oblasti poštovních služeb
a zahraničních poštovních služeb,

j)

ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností stanovených tímto zákonem,

k) vydává prováděcí právní předpisy v oblasti poštovních služeb v rozsahu zmocnění podle
tohoto zákona,
l)

je exekučním správním orgánem pro vymáhání povinností stanovených tímto zákonem
nebo uložených z moci úřední na jeho základě,

m) rozhoduje o změně poštovních podmínek podle § 6 odst. 4,
n) stanovuje, vybírá a vymáhá platby na účet pro financování základních služeb.
(2) Rada Úřadu provádí přezkum podle § 37 odst. 4, rozhoduje v řízení ve věci poštovní
licence podle § 22, 23, 24 a 25 a vydává rozhodnutí o ceně jednotlivých základních služeb
podle § 34a. Proti rozhodnutí Rady Úřadu není přípustný opravný prostředek.
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(3) Předseda Rady Úřadu v prvním stupni rozhoduje v řízení o výši a úhradě čistých
nákladů na poskytování a zajišťování základních služeb podle § 34b a ve sporech o přístup
k poštovní infrastruktuře podle § 34.
(4) Stanoví-li tento zákon, že o věci rozhoduje Úřad, může statut Úřadu25) stanovit, že
v prvním stupni rozhoduje předseda Rady Úřadu s výjimkou podle odstavce 2.
(5) O rozkladu nebo odvolání proti rozhodnutí Úřadu, které v prvním stupni nevydal
předseda Rady Úřadu, rozhoduje předseda Rady Úřadu s výjimkou podle odstavce 2.
(6) Pokud v prvním stupni vydal rozhodnutí předseda Rady Úřadu, při rozhodování
o odvolání nebo rozkladu v Radě nehlasuje.
_________________________
25)

§ 107 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích).“.
CELEX: 31997L0067, 32008L0006

45.

V § 37 se nadpis zrušuje.

46.

V § 37 odstavec 1 zní:
„(1) Úřad dohlíží, zda provozovatelé plní své povinnosti podle tohoto zákona.“.

47.

V § 37 odst. 2 úvodní části ustanovení se věta první zrušuje.

48.

V § 37 odst. 3 písm. a) se slova „základních služeb držitelem poštovní licence nebo
držitelem zvláštní poštovní licence“ nahrazují slovy „poštovních služeb“.

49.

V § 37 odst. 3 písm. b) se slova „a držitelům zvláštní poštovní licence“ zrušují.

50.

V § 37 odst. 3 písmeno d) zní:

„d) v pochybnostech rozhoduje, zda se v případě určité služby jedná o poštovní službu, a to
na žádost nebo z vlastního podnětu.“
51.

V § 37 odst. 3 se písmeno e) zrušuje.

52.

V § 37 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Úřad pravidelně přezkoumává úroveň kvality a způsob poskytování a zajišťování
základních služeb a jejich všeobecnou dostupnost na celém území České republiky podle
základních kvalitativních požadavků; v případě přezkumu všeobecné dostupnosti služby
dodání peněžní částky poštovním poukazem Úřad bere v úvahu obdobné služby v oblasti
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povinnost držitele poštovní licence poskytovat a zajišťovat základní služby. Na základě
výsledku přezkumu a po konzultaci s dotčenými subjekty podle odstavce 5 může Úřad zahájit
výběrové řízení podle § 22 odst. 2 nebo řízení o změně poštovní licence podle § 23 nebo
uveřejní v Poštovním věstníku sdělení o neuložení povinnosti poskytovat a zajišťovat
některou ze základních služeb. Přezkum podle věty druhé musí být dokončen nejpozději
6 kalendářních měsíců před koncem platnosti poštovní licence.
(5) Úřad konzultuje podle odstavce 4
a)

rozsah základních služeb, které budou předmětem neuložení nebo uložení povinnosti
poskytovat a zajišťovat základní služby, a území, jehož se bude neuložení nebo uložení
povinnosti poskytovat a zajišťovat základní služby týkat,

b) odůvodněný záměr Úřadu povinnost poskytovat a zajišťovat jednotlivou základní službu
1.

neuložit, neboť poskytování dotčené základní služby na celém území státu nebo na
jeho části je zajištěno za podmínek srovnatelných s požadavky na zajištění
základních služeb podle tohoto zákona, aniž by bylo nutné tuto povinnost uložit,

2.

uložit, neboť poskytování dotčené základní služby na celém území státu nebo na jeho
části není zajištěno za podmínek srovnatelných s požadavky na zajištění základních
služeb podle tohoto zákona.

(6) Výsledky konzultace Úřad uveřejní v Poštovním věstníku.“.
CELEX: 31997L0067, 32008L0006

53.

§ 37a zní:
„§ 37a
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

zjišťuje obsah poštovní zásilky v rozporu s § 16 odst. 5,

b) podniká v oblasti poštovních služeb bez oprávnění nebo v rozporu s obecnými
podmínkami podnikání podle § 17,
c)

poskytuje poštovní službu nebo zajišťuje zahraniční poštovní službu bez oprávnění podle
§ 18 odst. 1,

d) nesplní povinnost podle § 18 odst. 5 nebo 6, nebo
e)

provozuje službu dodání peněžní částky poštovním poukazem bez poštovní licence
v rozporu s § 20.
(2) Provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nezpřístupní poštovní podmínky podle § 4 odst. 1,
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c)

v rozporu s § 6 odst. 4 neprovede ve lhůtě stanovené Úřadem změnu poštovních
podmínek, které neobsahují náležitosti stanovené v § 6 odst. 2,

d) neuveřejní informaci o změně poštovních podmínek podle § 6 odst. 3,
e)

zachází s poštovní zásilkou nebo poukázanou peněžní částkou v rozporu s § 7 odst. 1,

f)

otevře nebo prohlíží poštovní zásilku v rozporu § 8 odst. 1, 2 a 4,

g) neinformuje o otevření poštovní zásilky při dodání adresáta, popřípadě odesílatele při
vrácení poštovní zásilky podle § 8 odst. 3,
h) prodá poštovní zásilku v rozporu s § 9 odst. 1 a 2,
i)

nevydá čistý výtěžek podle § 9 odst. 3,

j)

zničí poštovní zásilku v rozporu s § 10,

k) nevyplatí poukázanou peněžní částku v rozporu § 11,
l)

v rozporu s § 16 odst. 7 nevydá poštovní zásilku nebo neumožní jiná opatření dotýkající
se poštovní zásilky,

m) nesplní povinnost podle § 18 odst. 4,
n) neplní informační povinnost podle § 32a, nebo
o) neplní některou z povinností podle § 32b odst. 1 a 2.
(3) Držitel poštovní licence se dopustí správního deliktu tím, že
a)

poruší poštovní povinnost podle § 33 odst. 1 písm. a),

b) nabízí poštovní služby v rozporu s § 33 odst. 1 písm. b),
c)

poruší některou z povinností podle § 33 odst. 4,

d) poruší některou z povinností podle § 33 odst. 5, 7, 8 nebo 9,
e)

neplní některou z povinností podle § 33a,

f)

poruší některou z povinností podle § 34 odst. 7 nebo 8, nebo

g) nabízí základní služby, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, v rozporu
s rozhodnutím o ceně podle § 34a odst. 2.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
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10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) nebo e), nebo podle
odstavce 2 písm. o), nebo podle odstavce 3 písm. e),

b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), nebo podle odstavce 2
písm. f) a l), nebo podle odstavce 3 písm. a), c), d), f) nebo g),
c)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), nebo podle odstavce 2
písm. b), e), i), k), m) nebo n), nebo podle odstavce 3 písm. b), nebo

d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), c), d), g), h) nebo j).“.
54.

V § 37c se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno
c), které zní:

„c) jako osoba jednající jménem nebo v zastoupení nositele poštovního tajemství poruší
povinnost mlčenlivosti podle § 16 odst. 1 až 3.“.
55.

V § 37c odst. 2 se za slova „písm. b)“ vkládají slova „nebo c)“.

56.

V § 38 odstavec 2 zní:

„(2) Splnění povinnosti uložené držiteli poštovní licence rozhodnutím podle § 22 odst. 6
nebo 9 nebo § 34 odst. 3 lze vymáhat ukládáním donucovacích pokut až do celkové výše
10 000 000 Kč.“.
57.

V § 38 se odstavec 3 zrušuje.

58.

§ 40 zní:
„§ 40

Úřad vydává podle tohoto zákona Poštovní věstník, který je publikační sbírkou v oblasti
poštovních služeb. Úřad zveřejňuje Poštovní věstník způsobem umožňujícím dálkový
přístup.“.
59.

§ 41 včetně nadpisu zní:
„§ 41
Zmocňovací ustanovení

Úřad vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 3, § 18 odst. 1, § 32b odst. 3, § 33 odst. 4
písm. e), § 33a odst. 2 a § 34b odst. 7.“.
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Přechodná ustanovení
1. Provozovatel poštovních služeb (dále jen „provozovatel“), který je oprávněn
poskytovat poštovní služby podle zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, je povinen do konce 3. kalendářního měsíce, který následuje po
kalendářním měsíci, ve kterém nabyl účinnosti tento zákon, doručit Českému
telekomunikačnímu úřadu (dále jen „Úřad“) oznámení podnikání podle § 18 zákona
č. 29/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Živnostenské
oprávnění k provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb podle zákona
č. 29/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká dnem, kdy
osoba, která na jeho základě podniká, doručila Úřadu oznámení podnikání podle § 18 zákona
č. 29/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději však
uplynutím lhůty podle věty první; toto oznámení nepodléhá správnímu poplatku.
2. Držitelem poštovní licence je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince
2017 Česká pošta, s. p., případně její právní nástupce, který je na celém území České
republiky povinen poskytovat a zajišťovat základní služby podle § 3 zákona č. 29/2000 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v souladu s poštovní licencí podle
bodu 3.
3. Úřad udělí poštovní licenci osobě podle bodu 2 do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona. Účastníkem řízení o udělení poštovní licence je pouze osoba uvedená
v bodu 2. Úřad v této poštovní licenci stanoví všechny základní služby podle § 3 zákona
č. 29/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tato poštovní
licence může být případně změněna podle § 23 zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdříve ode dne 1. ledna 2016.
4. Pokud zvláštní právní předpisy za účelem zajištění jiných činností než poskytování
poštovních služeb stanoví jako povinnou osobu držitele poštovní licence, rozumí se jí Česká
pošta, s. p., popřípadě její právní nástupce.
5. Provozovatel je povinen uvést do souladu poštovní podmínky podle § 6 zákona
č. 29/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 60 dnů ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Provozovatel je povinen vést oddělenou evidenci výnosů a příjmů podle § 32b zákona
č. 29/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ode dne 1. července
2013.
7. Držitel poštovní licence je povinen vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle
§ 33a zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ode
dne 1. července 2013.
8. Držitel poštovní licence je povinen dodržovat povinnosti uložené mu rozhodnutími
vydanými Úřadem podle § 33 odst. 5 zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, a to do doby než uplatní způsob vedení oddělené evidence nákladů
a výnosů podle bodu 7.
9. Úřad stanoví případné čisté náklady za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
do konce roku 2013 podle § 34b odst. 4 zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném ode dne
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podle § 34c odst. 7 a 8 zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, takto:
a) ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. června 2013 na základě informací
získaných podle § 32a zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, a podle bodu 8,
b) ode dne 1. července 2013 do 31. prosince 2013 na základě informací podle bodů 6 a 7.
10. Cenová rozhodnutí vydaná Úřadem a Ministerstvem financí podle zákona č.
29/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinností tohoto zákona, zůstávají v platnosti
do vydání věcně příslušných rozhodnutí o ceně Úřadem, nejdéle však do 12 kalendářních
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
11. Řízení zahájená a nedokončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí
správní úřady, které řízení zahájily, podle dosavadních právních předpisů.
Čl. III
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 512/2005 Sb., o stanovení rozsahu poštovního oprávnění, se
zrušuje.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. IV
V § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti
cen, ve znění zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 95/2005 Sb.
a zákona č. 127/2005 Sb., se slova „do zahraničí a služeb souvisejících s poskytováním
poštovních služeb do zahraničí a zahraničních poštovních služeb“ nahrazují slovy „ , včetně
poštovních služeb do zahraničí, a cen za přístup k poštovní infrastruktuře,“.
Čl. V
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená v oblasti poštovních služeb, ke kterým má působnost Ministerstvo
financí podle zákona č. 265/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o živnostenském podnikání
Čl. VI
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993
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č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb.,
zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb.,
zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb.,
zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998
Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona
č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb.,
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000
Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona
č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb.,
zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000
Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona
č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb.,
zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002
Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona
č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb.,
zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003
Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb.,
zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005
Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb.,
zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006
Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona
č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb.,
zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010
Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona
č. 152/2011 Sb., se mění takto:
1.

V § 3 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ai), které
zní:

„ai) provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zvláštního
právního předpisu.“.
2.

V příloze č. 4 se bod 54 zrušuje.
Čl. VII
Přechodné ustanovení

Řízení ve věci oboru činnosti náležející do živnosti volné „Provozování poštovních
a zahraničních poštovních služeb“ zahájená podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném
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tohoto zákona zastavují.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VIII
Položka 113 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona
č. 361/2005 Sb., zní:
„Položka 113
a) Vydání osvědčení o oznámení
podnikání v oblasti poštovních služeb

Kč

1 000,-

b) Vydání osvědčení o sdělení změny
oznámených údajů

Kč

500,-

c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu
týkajícího se přístupu k poštovní infrastruktuře
podle § 34 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách, ve znění pozdějších předpisů

Kč

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. IX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

10 000,-“
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
OBECNÁ ČÁST

A. Závěrečná zpráva z malé RIA
1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ


Název

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně
některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony.


Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených
s nečinností

V roce 1992 byl na evropské úrovni zahájen ambiciózní projekt, jehož cílem bylo
vytvořit jednotný vnitřní trh poštovních služeb s adekvátním harmonizovaným právním
rámcem, který by umožnil všem evropským obyvatelům využívat na celém území efektivní,
spolehlivé a kvalitní poštovní služby, a to za přijatelnou cenu. Evropská komise zařadila tyto
priority do Zelené knihy o rozvoji jednotného trhu poštovních služeb [COM (91) 476 final].
Mezi první kroky tohoto projektu patřila harmonizace pojmu a obsahu univerzální
služby na jedné straně a vymezení vyhrazené části poštovního trhu na straně druhé.
Univerzální poštovní služby musely odpovídat zejména zásadám všeobecné
dostupnosti (nabídka určená všem a za přijatelné ceny), rovnosti (žádná diskriminace např.
z hlediska místa poskytování služby), kontinuity (stálá služba) a pokrytí celého území.
Otázka, co přesně je obsahem univerzální poštovní služby, byla harmonizována na evropské
úrovni a tato služba pak zajišťována prostřednictvím historických veřejných provozovatelů
poštovních služeb.
Výměnou za povinné poskytování těchto služeb si určení a tradiční provozovatelé
poštovních služeb udrželi výhradu – poštovní monopol. Tyto monopoly pak byly
kontrolovaně a postupně redukovány s cílem dosáhnout zcela liberalizovaného jednotného
vnitřního poštovního trhu.
V průběhu více než 15 let byly zásady publikované v Zelené knize kompletně
rozpracovány do tří poštovních směrnic.
V této souvislosti byl v první poštovní směrnici Evropského parlamentu a Rady
97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu
poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby definován zejména rozsah
univerzální služby a stanoven poštovní monopol, a to hmotností 350 g a pětinásobkem ceny
za zásilky s korespondencí prvního hmotnostního stupně.
Druhá poštovní směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/39/ES ze dne
10. června 2002, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otevření poštovních
služeb Společenství hospodářské soutěži, stanovila rytmus postupného a řízeného pokračování
liberalizace poštovního trhu. Počínaje dnem 1. ledna 2003 byl tak poštovní monopol nastaven
na 100 g a na trojnásobnou cenu základního tarifu aplikovaného pro zásilku s korespondencí
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limit na 2,5 násobek základního tarifu.
Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se
mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb
Společenství (dále jen „třetí poštovní směrnice“), se završuje postupný proces liberalizace
evropského poštovního trhu. V praxi dokončení liberalizace spočívá především v odstranění
zbývajících částí dosavadního monopolu a dalších právních a ekonomických bariér bránících
vstupu konkurentů na trh poštovních služeb a vytvoření konkurenčního multioperátorského
prostředí na vnitřním trhu poštovních služeb Evropské unie. Cílem je umožnit podnikání všem
zainteresovaným subjektům, a to ve všech oblastech poštovního trhu a za stejných podmínek.
Třetí poštovní směrnice vytyčuje 3 hlavní, svým charakterem v podstatě politické cíle,
a to:
a) zajištění poskytování trvale udržitelné univerzální poštovní služby (v terminologii
zákona o poštovních službách se jedná o základní služby),
b) otevření trhu poštovních služeb rovné soutěži,
c) zajištění přiměřené ochrany uživatelů všech poštovních služeb, tj. nově nejen služeb
poskytovaných veřejnými poštovními operátory.
Žádný z uvedených cílů nesmí být považován za nadřazený, a proto tyto cíle musí být
v nové právní úpravě obsaženy v celém komplexu složitých vzájemných vztahů, které jsou
s jejich naplněním spojeny. Otevření trhu tak například nesmí vést k nezajištění poskytování
rozsahu univerzální služby vyžadovaného směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES
ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb
Společenství a zvyšování kvality služby, ve znění směrnice 2002/39/ES a směrnice 2008/6/ES
(dále jen „poštovní směrnice“). Obdobně, povinnost zajištění univerzální služby nemůže být
implementována způsobem, který nezaručí skutečné otevření trhu, tj. že zachová stávající,
případně vytvoří nové bariéry vstupu na trh. Poštovní směrnice a z ní vyplývající nová právní
úprava proto musí kombinovat a v maximálně možné míře odrážet pohledy a názory celé řady
zainteresovaných subjektů.
Jedním ze základních cílů liberalizace poštovního trhu je rovněž zvýšit kvalitu
poskytovaných poštovních služeb. Liberalizace tedy není samoúčelným cílem, je pouhým
prostředkem pro to, aby se kvalita těchto služeb zlepšila. Úroveň poštovních služeb v rámci
Evropské unie je až dosud nižší, než odpovídá potřebám dnešní společnosti. Hlavní příčinou
je monopolní nebo značně dominantní postavení jednotlivých poskytovatelů univerzální
služby v členských státech (v ČR se jedná o držitele poštovní licence, tj. fakticky Českou
poštu, s. p.). Evropská unie proto vychází z úvahy, že vznik konkurence přinutí poskytovatele
univerzální služby k tomu, aby se více než dosud věnovali potřebám zákazníků, aby zvyšovali
kvalitu svých služeb a aby v rámci cenové konkurence snižovali své náklady. Vznik
konkurence zákazníkům současně přinese větší výběr služeb než dosud.
V této souvislosti je nutné konstatovat, že zákazníkem v oblasti poštovních služeb jsou
prakticky všechny fyzické i právnické osoby v dané zemi. Liberalizace a s ní spojený vznik
účinné konkurence by měly přispět k rozvoji této oblasti, což by se případně mohlo projevit
zvýšením celkové poptávky po poštovních službách. Obecné zvýšení poptávky by pak mělo
pro poskytovatele univerzální služby přinejmenším zčásti kompenzovat důsledky jeho
sníženého podílu na trhu.
ČR má povinnost regulační rámec Evropské unie upravující plně liberalizovaný
poštovní trh transponovat nejpozději do 31. prosince 2012, neboť využila své možnosti podle
článku 3 třetí poštovní směrnice odložit provádění této směrnice do tohoto data. Členské státy,
které nemohly využít této výjimky, musely třetí poštovní směrnici transponovat do
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provedena prostřednictvím novely zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně
některých zákonů (zákon o poštovních službách).
Charakteristika oblasti poštovních služeb
Poštovní služby leží na rozhraní komunikací, reklamy a dopravy a společně s dalšími
službami v oblasti dopravy, logistiky a komunikací tvoří klíčové odvětví hospodářství. Kromě
toho jsou poštovní služby zdrojem sociálních přínosů, které není možné z hospodářského
hlediska množstevně vyjádřit. Jsou důležitým prostředkem, díky němuž spolu mohou
jednotliví lidé komunikovat a přijímat informace. Poštovní služby jsou na úrovni EU
považovány za službu obecného hospodářského zájmu.
Poštovní odvětví prochází výraznými vývojovými změnami. Na konci prvního
desetiletí nového tisíciletí čelí provozovatelé poštovních služeb intenzivní hospodářské
soutěži ze strany elektronických prostředků komunikace. Jsou tudíž nuceni přizpůsobit své
podnikání tak, aby byli schopni lépe reagovat na potřeby zákazníků a zvýšit efektivitu. Kromě
toho čelí tradiční a zavedení provozovatelé poštovních služeb v důsledku soustavného
otevírání se trhů poštovních služeb rostoucí hospodářské soutěži ze strany nových
konkurentů. V reakci na tento vývoj provozovatelé poštovních služeb výrazně zvýšili
účinnost, a to restrukturalizací svých operací, díky níž je možné lépe kontrolovat náklady
a zlepšit kvalitu služby. Restrukturalizace procesů manipulace s poštovními zásilkami
následně často vedla k vývoji nových produktů a koncepcí nebo byla takovýmito produkty
a koncepcemi vyvolána.
Tradiční poštovní služby jsou v rostoucí míře doplňovány dodáváním poštovních
zásilek různými způsoby a řešeními uzpůsobenými podle požadavků zákazníků. Jedním
takovým příkladem je vývoj hybridních poštovních služeb, které dnes již nabízí většina
provozovatelů poštovních služeb. Někteří provozovatelé poštovních služeb jdou ještě dále
a vstupují na sousední trhy tím, že pro své zákazníky vyvíjejí služby v oblasti informačních
technologií, v logistice apod. Vývoj nových služeb a služeb s přidanou hodnotou je reakcí na
riziko, že budou tradiční poštovní služby nahrazeny poštou elektronickou, a na příležitosti
plynoucí z technologického rozvoje.
Právní úprava Evropské unie týkající se oblasti poštovních služeb harmonizuje pouze
nejnutnější záležitosti, stanoví pouze značně obecná pravidla, např. monopol na písemné
zprávy již není přípustný. Zda však budou v daném státu platit nějaká jiná omezení volného
trhu, to je už ponecháno na jednotlivých státech. Jedinou podmínkou je pouze to, že musí jít
o opatření, jež jsou zcela nezbytná v zájmu řádného zajištění univerzálních (tj. základních)
služeb.
Poštovní směrnice dále stanoví, že ve všech členských státech musí být zajištěny
všeobecně dostupné a přiměřeně kvalitní základní služby. Stanoví však pouze jejich povinný
minimální rozsah; je věcí členských států, zda do nich zařadí i další služby, jež do povinného
minima nespadají. Poštovní směrnice pak obsahuje pouze nejdůležitější kvalitativní
požadavky kladené na základní služby; další požadavky jsou závislé na rozhodnutí každého
členského státu.
Je proto zákonité, že se právní úprava v těch státech, které již k liberalizaci přistoupily
(původní členské státy EU), navzájem liší. Je zjevné, že neexistuje jediný, univerzální model,
který by vyhovoval přinejmenším většině členských států. To přitom platí i o původních
členských státech, které jsou v rozvoji poštovního trhu dále než nově přijaté členské státy.
I v původních členských státech je proto hledání optimální úpravy budoucí funkce
liberalizovaného trhu svým způsobem krokem do neznáma. O to obtížnější je hledání
správného nastavení poměrů na českém poštovním trhu.
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licenci a které je tudíž držitel poštovní licence povinen poskytovat a zajišťovat, jsou
osvobozeny od daně z přidané hodnoty podle § 52 zákona č. 235/2004 Sb. Jedná se
o transpoziční ustanovení čl. 132 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne
28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Smysl a účel spočívá v tom,
aby tyto základní služby nebyly zdraženy o daň z přidané hodnoty, neboť jsou považovány za
součást služeb obecného zájmu, a je tedy ve veřejném zájmu, aby byly poskytovány za
dostupné ceny. Liberalizací trhu poštovních služeb neztratil tento cíl na významu. Členské
státy se proto při uplatňování osvobození od daně z přidané hodnoty musejí držet kritérií,
která stanovily v rámci regulace poštovních služeb. Byly-li by oprávněny stanovovat
požadavky veřejného zájmu pro účely osvobození od daně z přidané hodnoty svévolně jiným
způsobem než pro účely definice základních služeb, bylo by ohroženo právo na poskytnutí
osvobození od daně.
Charakteristika evropského poštovního sektoru
Evropský poštovní sektor prochází v posledních letech významnými změnami.
Pokračují dlouhodobé tržní trendy týkající se klesajících objemů zásilek, které jsou způsobeny
především elektronickou substitucí a nově rovněž hospodářskou a finanční krizí. Přestože
v poštovním sektoru probíhají významné změny, činnosti zajišťované národními
i konkurenčními provozovateli poštovních služeb, které zahrnují sběr, třídění, přepravu
a dodávání adresných i neadresných zásilek a balíků a provozování expresních služeb,
zůstávají významnou složkou evropské ekonomiky. V sektoru poštovních služeb se vytváří
přibližně 0,6 % (70,2 miliardy EUR) evropského HDP a je v něm zaměstnáno asi 0,75 %
(1,6 miliónů) všech pracovníků.
V následujících srovnáních v rámci jednotlivých evropských států jsou uvedeny
vybrané informace charakterizující stav evropského poštovního sektoru.
Podíl poštovního sektoru na tvorbě HDP v roce 2009

Průměrný podíl poštovního sektoru na tvorbě HDP je 0,6 %; nejvyšší je v rozvinutých
ekonomikách, jako jsou skandinávské země, Francie, Německo a Rakousko, ve kterých sektor
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tvorbě HDP obvykle podílejí v rozmezí od 0,3 do 0,5 %.
Zaměstnanost v poštovním sektoru ve vztahu k celkové zaměstnanosti

Poštovní sektor zůstává v Evropě i nadále důležitou oblastí z hlediska počtu
pracovních míst. V průměru představuje zaměstnanost v poštovním sektoru 0,75 % z celkové
zaměstnanosti; v šesti zemích nachází uplatnění v sektoru více než 1 % z celkového počtu
zaměstnanců, zatímco v jedenácti zemích je to méně než 0,55 %.
Cena za psaní do 20 g v EUR v roce 2009 upravená podle parity kupní síly

Dostupnost cen je jednou z charakteristik univerzální služby. Ve většině členských
států se cena za psaní do 20 g upravená podle parity kupní síly pohybuje kolem evropského
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pracovní dobu nezbytnou pro úhradu ceny za psaní do 20 g.
Minuty práce nezbytné pro úhradu ceny za psaní do 20 g

Počet poštovních provozoven na 10 000 obyvatel

Počet přístupových bodů (poštovních provozoven, poštovních schránek) je dalším
z měřítek dostupnosti poštovních služeb.
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Organizační status a vlastnictví národních poštovních operátorů
Právní forma
Podíl státního
vlastnictví
veřejná akciová společnost
52,8 %
Rakousko
veřejná akciová společnost
50 % + 1 akcie
Belgie
obchodní
společnost
100 %
Bulharsko
součást Ministerstva komunikací a prací
100 %
Kypr
100 %
Česká republika státní podnik
veřejná akciová společnost s ručením
100 %
Dánsko
omezeným
veřejná akciová společnost
100 %
Estonsko
veřejná akciová společnost
100 %
Finsko
společnost s ručením omezeným
100 %
Francie
veřejná akciová společnost
30,5 %
Německo
společnost s ručením omezeným
90 %
Řecko
společnost s ručením omezeným
100 %
Maďarsko
veřejná akciová společnost
100 %
Irsko
veřejná akciová společnost
65 %
Itálie
akciová společnost
100 %
Lotyšsko
akciová společnost
100 %
Litva
veřejná akciová společnost
100 %
Lucembursko
veřejná akciová společnost
0%
Malta
veřejná akciová společnost
0%
Nizozemsko
akciová společnost
100 %
Polsko
veřejná akciová společnost
100 %
Portugalsko
státní vlastnictví
100 %
Rumunsko
akciová
společnost
100 %
Slovensko
společnost s ručením omezeným
100 %
Slovinsko
veřejná akciová společnost
100 %
Španělsko
veřejná akciová společnost
100 %
Švédsko
Země
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království
Island
Norsko
Švýcarsko

společnost s ručením omezeným

100 %

veřejná akciová společnost s ručením
omezeným
společnost s ručením omezeným
státní podnik

100 %
100 %
100 %

Vývoj týkající se právní formy národních poštovních operátorů, a to od formy státem
vlastněných podniků k běžným obchodním společnostem, byl do konce roku 2010 v podstatě
dokončen; právní forma státního podniku v rámci členských zemí EU zůstává pouze v České
republice, Rumunsku a na Kypru. S několika výjimkami zůstávají národní poštovní operátoři
v plném, případně ve většinovém vlastnictví státu.
Je však třeba poznamenat, že organizační a vlastnická restrukturalizace národních
poštovních operátorů nikdy nebyla součástí reformy evropského poštovního sektoru.
Postup přechodu na plně liberalizovaný trh poštovních služeb k 31. březnu 2011
Země
Rok úplného otevření trhu
1991
Finsko
1993
Švédsko
2006
Velká Británie
2008
Německo
2009
Nizozemsko
2009
Estonsko
2010
Španělsko
(pouze lokální trh listovních zásilek)
2011
Španělsko
2011
Rakousko
2011
Francie
2011
Belgie
2011
Dánsko
2011
Slovinsko
2011
Bulharsko
2011
Itálie
2011
Irsko
(v legislativním procesu)
2011
Portugalsko
(v legislativním procesu)
Česká republika
Řecko, Kypr
Lotyšsko, Litva
do konce roku 2012
Lucembursko
Maďarsko, Malta
Polsko, Rumunsko
Slovensko
Většina členských států národní poštovní trh otevřela v souladu s třetí poštovní
směrnicí až ode dne 1. ledna 2011, Finsko a Švédsko naopak ještě před přijetím první
poštovní směrnice; v případě Finska však šlo spíše o formální krok. Tato skutečnost v tuto
chvíli neumožňuje objektivně analyzovat dopady otevření poštovního trhu na jeho vývoj a na
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otevřeny delší dobu (Švédsko, Velká Británie, Německo), mají v porovnání s ČR výrazně
odlišné podmínky.
Vybrané ukazatele byly převzaty ze Závěrečné zprávy „Main Developments in the
Postal Sector (2005-2010)“, která byla publikována dne 29. listopadu 2010.
Vývoj české právní úpravy v oblasti poštovních služeb
Dne 1. července 2000 nabyl účinnosti koncepčně zcela nový zákon č. 29/2000 Sb.,
o poštovních službách, který nahradil zastaralý zákon o poště z r. 1946 [zákon
č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon)].
Hlavním účelem tohoto zákona bylo přizpůsobit poskytování poštovních služeb
moderní době, současně pak i převzít přístupy, jež v této oblasti uplatňovala Evropská unie.
Zákon č. 29/2000 Sb. má dvě hlavní části: soukromoprávní a veřejnoprávní.
V soukromoprávní části se podrobně upravuje smlouva o poštovní službě jako zvláštní
smluvní typ (s tím, že pouze v některých podrobnostech platí subsidiárně obecná ustanovení
občanského zákoníku). Veřejnoprávní část se zabývá zajištěním nejdůležitějších poštovních
služeb (tzv. základní služby) tak, aby byly kvalitní a aby byly všeobecně dostupné na celém
území ČR.
Ekonomický model, na kterém bylo zajištění základních služeb postaveno do
implementace třetí poštovní směrnice (tyto služby zajišťuje jediný dominantní operátor, který
má zvláštní povinnosti a tomu odpovídající zvláštní práva; ostatní operátoři, kteří nabídku
jeho služeb doplňují, nemají žádné veřejnoprávní povinnosti), byl standardním modelem
používaným v členských státech EU.
Podle dosavadní právní úpravy Česká pošta, s. p., jako jediný možný držitel poštovní
licence má povinnost zajistit všeobecnou dostupnost základních poštovních služeb, a z tohoto
důvodu jí bylo poskytnuto odpovídající zvláštní ekonomické postavení zavedením částečného
monopolu na dodávání písemností. Tento monopol České poště, s. p., zaručuje, že vždy
dosáhne určitého objemu tržeb, jež jsou základem pro pokrytí nákladů spojených s povinností
poskytovat základní služby. Průměrné náklady na jednotlivé služby, a tím i jejich ceny pro
veřejnost, se současně snižují vzhledem k rozsahu a sortimentu poskytovaných služeb.
Důvodem zavedení monopolu na dodávání písemností byla i zásada jednotné ceny
v kterékoliv relaci, která má mimořádně důležitý sociální dopad. Rozdíly v nákladech při
poskytování poštovních služeb jsou totiž velmi podstatné. Náklady se ve velké míře liší podle
toho, zda je služba poskytována ve městě, či naopak na venkově, tj. v místech s nízkou koncentrací zákazníků (obyvatel i firem). Jen menší roli přitom hraje vzdálenost, na kterou je
poštovní zásilka přemísťována. Tato skutečnost nutně vede k potřebě subvencování cen
v nákladově nadprůměrných relacích ze zisku dosaženého v relacích podprůměrných.
Monopol na dodávání písemností, který zajišťuje určitý relativně stabilní objem tržeb, pak
umožňuje uplatnit na všechny relace sociálně únosnou přiměřenou průměrnou cenu.
Vycházelo se z předpokladu, že volná soutěž mezi více podnikateli při dodávání
písemností není možná právě vzhledem k výše uvedené značné rozdílnosti v nákladech na
provozování této služby. Tato rozdílnost by v praxi měla vést k tomu, že volně soutěžící
podnikatelé by se orientovali na poskytování služeb pouze ve městech, ve kterých lze díky
vysoké koncentraci obyvatel dosáhnout výrazně lepších hospodářských výsledků,
a poskytování poštovních služeb na venkově by bylo vážně ohroženo.
Přestože tyto hrozby stále existují, bylo rozhodnuto v rámci EU o liberalizaci
poštovních trhů v jednotlivých státech EU, resp. o zrušení monopolu na dodání písemností do
určité hmotnosti a ceny pro určené provozovatele poštovních služeb (v terminologii zákona
o poštovních službách – držitele poštovní licence, tj. fakticky Česká pošta, s. p.). Zároveň je
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poskytování základních služeb na celém svém území za dostupné ceny.
Hlavní principy navrhované právní úpravy
Primárním cílem novely zákona o poštovních službách je implementace směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES (třetí poštovní směrnice), kterou se završuje
postupný proces liberalizace evropského poštovního trhu. V této souvislosti musí být zrušena
zbývající část dosavadního monopolu (zásilky s písemnostmi do 50 g nebo s cenou do 18 Kč)
a odstraněny další právní a ekonomické bariéry bránící vstupu na poštovní trh. Současně
zůstává zachována povinnost státu zajistit trvale udržitelnou univerzální službu (tj. zajistit
minimální rozsah základních poštovních služeb ve stanovené kvalitě na celém území ČR za
dostupné ceny) a přiměřenou ochranu uživatelů všech poštovních služeb. Pro zajištění
implementace výše uvedené směrnice zpracovaný návrh novely zákona o poštovních službách
obsahuje zejména následující změny:
 Upřesnění vymezení trhu poštovních služeb – Cílem navrhované změny je zpřesnit, které
služby budou podléhat režimu zákona o poštovních službách. Provozovatelé těchto služeb
se budou registrovat u Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“) a budou
podléhat jeho dohledové činnosti. Současně se tím stanou potenciálními přispívateli na
financování případných čistých nákladů univerzální služby.
 Stanovení rozsahu univerzální služby (základních služeb) a mechanizmus jejího
zabezpečení – Stávající mechanizmus, ve kterém rozsah univerzální služby stanoví ČTÚ
v Poštovním věstníku, se ve veřejném zájmu nahrazuje stanovením rozsahu univerzální
služby přímo v zákoně; prováděcí předpis pak stanoví podrobnou technickou specifikaci
těchto služeb a kvalitativní požadavky na jejich zajištění. Rozsah základních služeb
vychází z ustanovení čl. 3 odst. 4 poštovní směrnice, které stanoví, že
Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby všeobecné služby obsahovaly
přinejmenším
- výběr, třídění, přepravu a dodání poštovních zásilek do 2 kg,
- výběr, třídění, přepravu a dodání poštovních balíků do 10 kg,
- služby doporučených a cenných zásilek.
V podmínkách ČR v rámci základních služeb zůstává zachována i služba dodání peněžní
částky poštovním poukazem.
 Financování univerzální služby (základních služeb) – Dosavadní systém, ve kterém
zvýšené náklady spojené s poskytováním poštovních služeb v řídce obydlených oblastech
jsou na základě monopolu hrazeny ze zisků z oblastí s nižšími náklady (města,
aglomerace), nelze dále aplikovat. Prioritně proto bude uplatňován systém úhrady
nákladů spojených s univerzální službou nákladově orientovanými cenami. Pouze
v případě, že takto stanovené ceny by se staly cenově nedostupnými a cena bude proto
regulována, budou takto vzniklé rozdíly (tzv. čisté náklady), které navíc musí
představovat nespravedlivou finanční zátěž, hrazeny prostřednictvím zvláštního účtu
(někdy také nazývaného fondem univerzální služby). Do fondu budou přispívat
provozovatelé poštovních služeb (s obratem vyšším než 10 mil. Kč ročně) včetně těch,
kterým byla uložena povinnost univerzální služby, bude přitom zohledněn jejich podíl na
trhu poštovních služeb a výše jejich platby musí splnit kritérium přiměřenosti. Pro
úplnost je nutné konstatovat, že základní služby, které jsou obsaženy v poštovní licenci
a které je tudíž držitel poštovní licence povinen poskytovat a zajišťovat na území ČR,
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z přidané hodnoty.
 Přístup ke zvláštním službám a prvkům poštovní infrastruktury – Jedná se o zcela nový
princip, jehož účelem je zejména zkvalitnění poštovních služeb a podpora rozvoje
konkurence. Z těchto důvodů je v zákoně pro držitele poštovní licence navržena
povinnost sdílet za úplatu některé služby a vybrané prvky jeho poštovní infrastruktury.
 Udělení poštovní licence České poště, s. p., s dobou platností do konce roku 2017 (tj. na 5
let) – V zájmu kontinuity zajišťování univerzální služby a v souladu s obvyklou praxí
aplikovanou v jiných členských státech se navrhuje udělit poštovní licenci České poště,
s. p., s dobou platnosti do konce roku 2017. Na další období pak bude vyhlášeno
výběrové řízení.
 Zajištění dalších činností, které v současné době vykonává Česká pošta, s. p., jako držitel
poštovní licence – (výplata dávek důchodového pojištění, výběr rozhlasových
a televizních poplatků, provozování informačního systému datových schránek, úkony
kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT) – tyto služby budou zajišťovány na
základě právní fikce, podle které bude Česká pošta, s. p., případně její právní nástupce,
považována za držitele poštovní licence i po případném uplynutí doby platnosti její
poštovní licence.
Provázanost některých institutů zákona o poštovních službách s jinými zákony
V § 42 odst. 5 zákona o poštovních službách je stanoveno, že je-li ve zvláštním
právním předpisu vydaném před účinností tohoto zákona použit výraz „pošta“ ve smyslu § 4
odst. 1 zákona č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon), rozumí se tím držitel poštovní
licence.
Pojem „provozovatel poštovních služeb“ se vyskytuje v následujících ustanoveních zákonů:


§ 7 odst. 1 písm. b), § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2011, ve znění pozdějších předpisů,



§ 35 odst. 1 písm. b), § 39 odst. 2 písm. a) a odst. 3, § 46 odst. 1 písm. b), § 47 odst. 4,
§ 57 odst. 4, § 150 odst. 2, § 165 odst. 2, § 166 odst. 1 písm. a), § 166 odst. 2 až 4 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,



§ 182 odst. 5 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,



§ 334 odst. 2 až 4, § 336 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů,



§ 43 odst. 1, § 44 odst. 1 písm. c), § 76 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,



§ 13 odst. 3 písm. b), § 13 odst. 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
pozdějších předpisů,



§ 60 odst. 18 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,



§ 19 odst. 2, § 22, § 23 odst. 3 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů,
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§ 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů,



§ 175 odst. 3, § 176 odst. 2 až 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů,



§ 56 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád), ve znění pozdějších předpisů,



§ 24c odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,



§ 32 odst. 8 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,



§ 48 odst. 1 písm. d), § 48 odst. 3 a 4, § 49 odst. 3 písm. a), § 50a odst. 1, § 374a
písm. f) zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,



§ 62 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů.

Pojem „držitel poštovní licence“, tj. fakticky Česká pošta, s. p., se vyskytuje v následujících
ustanoveních zákonů:



§ 45 odst. 1 a 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů,
§ 132 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,



§ 14 odst. 2, § 30 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,



§ 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,



§ 32 odst. 2 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, (účinnost
ode dne 1. 1. 2013), ve znění pozdějších předpisů,



§ 89 odst. 1 písm. e), § 107, § 110 odst. 5 a 8, § 141 odst. 1, § 167b zákona č. 187/2006
Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,



§ 148 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů,



§ 1 písm. f), § 2 písm. a) a b), § 5, § 6 odst. 2, § 8 písm. g), § 14a odst. 1, § 16 odst. 5,
§ 19a zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších
předpisů,



§ 21 odst. 7, § 119 odst. 2, § 120 odst. 1 až 3 č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,



§ 12 odst. 3 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,



§ 40 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů,
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§ 52 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů,



§ 175 odst. 3, § 176 odst. 2 až 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů,



§ 220 odst. 2 až 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních
úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních
úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (účinnost ode dne 1. 1. 2012),



§ 10 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování
patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na
ochranu rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,



§ 40 odst. 4, § 42 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění
pozdějších předpisů,



§ 23h odst. 1 písm. h) zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů,



§ 8a odst. 2 písm. f), § 8a odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,



§ 24 odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění
pozdějších předpisů,



§ 64 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
předpisů,



§ 17 odst. 4 a 5, § 26d odst. 1, 3 a 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na
všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů,



§ 19 odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,



§ 83 odst. 1, § 90 odst. 2, § 116b, § 116d odst. 2, § 116d odst. 3 písm. d) zákona
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů,



§ 715 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,



§ 18 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách
a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Pojem „zvláštní poštovní licence“ se vyskytuje v následujících ustanoveních zákonů:


§ 148 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů,



§ 119 odst. 2, § 120 odst. 1 až 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,



§ 40 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů,



§ 52 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů,
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§ 175 odst. 3, § 176 odst. 2 až 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů,



§ 40 odst. 4, § 42 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění
pozdějších předpisů,



§ 18 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách
a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Pojem „poštovní poukaz“ se vyskytuje v následujících ustanoveních zákonů:


§ 3 odst. 3 písm. c) bod 3 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění
pozdějších předpisů,



§ 57 odst. 4, § 155 odst. 6, § 163 odst. 3 písm. b) bod 1, § 166 odst. 3 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,



§ 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů,



§ 52 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů,



§ 17 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
ve znění pozdějších předpisů,



§ 19 odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,



§ 339 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,



§ 567 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že pojmový aparát zákona o poštovních službách je značně
provázán v rámci českého právního řádu, bylo stanoveno, že se v souvislosti s transpoziční
novelou nebude tento pojmový aparát měnit, ačkoli se smysl a účel některých pojmů do jisté
míry posunul.
Přestože transpoziční novela ruší institut „zvláštní poštovní licence“, který se v praxi
nikdy neuplatnil a který se jeví v rámci nové právní úpravy jako nepotřebný, nepředpokládá
se, že by se novelizovaly všechny zákony obsahující odkaz na tento institut s ohledem na
princip minimalizace ne nezbytných zásahů do právního řádu. Odkaz na „zvláštní poštovní
licenci“ v jiných právních předpisech se tudíž stane obsolentním.
2. NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ


Návrh možných variant řešení, včetně varianty nulové

a) Vymezení trhu poštovních služeb a podmínky pro jeho fungování a poskytování
poštovních služeb
Varianta „nulová“
Ponechání stávajícího definičního aparátu v zákoně o poštovních službách, tj.
zachování možnosti výběru právního režimu zákona o poštovních službách pro přepravní
služby, které co do účelu a věcné povahy jsou shodné s poštovními, s výjimkou dodávání
písemností. Ponechání podnikání v oblasti poštovních služeb v režimu živnosti volné podle

- 43 živnostenského zákona. Kontrolní činnost by zůstala na příslušném živnostenském úřadě.
Dohled nad poštovním trhem by měl ČTÚ. Cenovou regulaci by vykonávalo v případě
vnitrostátních poštovních služeb Ministerstvo financí a v případě poštovních služeb do
zahraničí ČTÚ.
Varianta 1
Precizace definičního aparátu v zákoně o poštovních službách, tj. přehledně stanovit,
které služby budou podléhat režimu zákona o poštovních službách s cílem zachování, resp.
zvýšení, právní jistoty uživatelů základních služeb (v praxi se bude jednat o povinnost
stanovit rámec a obsah poštovních podmínek v souladu se zákonem o poštovních službách).
Koncentrace činností státní správy, zejména kontrolní a dohledové role nad poštovním trhem
a provozovateli poštovních služeb, do jednoho správního úřadu – ČTÚ, včetně cenové
regulace pro oblast poštovních služeb, resp. základních služeb.
b) Univerzální služba (základní služby) – její rozsah a mechanizmus jejího zabezpečení
Varianta „nulová“
Rozsah základních služeb stanoví ČTÚ v Poštovním věstníku a konkrétní výčet
základních služeb, které je nutné zabezpečit ve veřejném zájmu na celém území ČR, je určen
ve výzvě ČTÚ k podání žádosti o udělení poštovní licence a v jeho následném rozhodnutí
o jejím udělení. Kvalitativní požadavky na základní služby stanoví ČTÚ a jsou součástí
poštovní licence. Základní služby (mimo služeb, které jsou součásti tzv. výhrady, resp.
monopolu) mohou být zajišťovány prostřednictvím tržních sil, případně uložením povinnosti
je zajišťovat na základě výběrového řízení (řízení o udělení poštovní licence), přičemž vítěz
výběrového řízení má povinnost zajišťovat určité služby a oprávnění zajišťovat služby, které
jsou předmětem tzv. výhrady (monopolu).
Varianta 1
Minimální rozsah základních služeb podle čl. 3 poštovní směrnice se stanoví přímo
v zákoně, včetně rámcového vymezení kvalitativních požadavků na zajištění základních
služeb. Podrobné vymezení základních služeb a úrovně kvality stanoví ČTÚ vyhláškou.
Předpokladem bude, že většina základních služeb bude zajišťována prostřednictvím tržních
mechanizmů, případně uložením povinnosti je zajišťovat na základě výběrového řízení. Dále
se stanoví možnost pro ČTÚ určit vhodného provozovatele poštovních služeb, který bude
zajišťovat základní služby v případě, že se nikdo do výběrového řízení nepřihlásí nebo nebude
vybrán.
Čl. 3 odst. 4 poštovní směrnice stanoví, že:
Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby všeobecné služby obsahovaly přinejmenším
- výběr, třídění, přepravu a dodání poštovních zásilek do 2 kg,
- výběr, třídění, přepravu a dodání poštovních balíků do 10 kg,
- služby doporučených a cenných zásilek.
Varianta 2
Minimální rozsah základních služeb podle čl. 3 poštovní směrnice bude rozšířen
o službu dodání peněžní částky poštovním poukazem tak, jak je tento institut aplikován
v současnosti.
Poštovní směrnice předpokládá, že vzhledem k historickému vývoji a z něj
vyplývajícím specifickým podmínkám mohou členské státy rozhodnout o potřebě rozšířit
poštovní směrnicí stanovený minimální rozsah základních služeb o další služby a zajistit tak

- 44 z hlediska celospolečenského zájmu jejich všeobecnou dostupnost. Může se jednat například
o dodávání novin a časopisů, důchodů apod.
Typickým příkladem takovýchto služeb pro země střední a východní Evropy podle
dosavadní praxe je dodávání peněžních částek poštovními poukazy. I přesto, že po
společenských změnách došlo v tomto regionu k rychlému vývoji bankovních služeb,
zůstávají poštovní poukazy významnou a veřejností vyžadovanou alternativou k běžnému
platebnímu styku. Svědčí o tom mimo jiné i jejich vysoký počet. Česká pošta, s. p., jich ročně
poskytne více než 90 milionů. Pro některé skupiny lidí a pro některé lokality jsou poštovní
poukazy stále ještě základní formou uskutečňování jejich platebního styku.
Na základě těchto skutečností se proto navrhuje zachovat, stejně jako dosud,
v základních službách i poštovní poukazy. Možnost úhrady závazků poštovními poukazy
ostatně předpokládá i několik platných právních předpisů.
V souvislosti s tímto návrhem je třeba dále poznamenat, že dokončení liberalizace
poštovních služeb se poštovních poukazů netýká. Harmonizace trhu poštovních služeb
realizovaná prostřednictvím poštovní směrnice se zaměřuje výhradně na poštovní služby,
jejichž účelem je dodávání poštovních zásilek. Případné čisté náklady spojené s poskytováním
uvedených služeb nad rámec minimálního rozsahu základních služeb stanovených směrnicí
(noviny, důchody, poukazy) proto podle poštovní směrnice nelze hradit prostřednictvím
vyrovnávacího fondu, ale pouze v souladu s pravidly EU pro poskytování státní podpory.
Předkládaná varianta vychází ovšem z předpokladu, že čisté náklady za poštovní poukazy
vůbec nevzniknou, neboť musí být vždy poskytovány za nákladově orientované ceny.
c) Financování univerzální služby (základních služeb)
Parametry právní úpravy budou primárně nastaveny tak, aby nemuselo být financování
čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž aplikováno. Držitel poštovní
licence bude mít povinnost poskytovat základní služby, které jsou obsahem jeho poštovní
licence, za nákladově orientované ceny. Nákladově orientovanou cenou se rozumí cena, která
zahrnuje efektivně a účelně vynaložené náklady a přiměřený zisk. Tato cena se stanovuje tak,
aby zajistila návratnost investic v přiměřeném časovém období a zohlednila příslušná rizika.
Pouze v případě, že takto stanovená cena bude ze strany ČTÚ považována za nedostupnou
(nákladově orientovaná cena bude vyšší než cena umožňující využívání základních služeb
v rozsahu odpovídajícím běžné potřebě osob), uplatní ČTÚ cenovou regulaci. Pokud takto
vzniknou čisté náklady, včetně zohlednění všech nehmotných a tržních výhod, musí tyto čisté
náklady představovat pro držitele poštovní licence nespravedlivou finanční zátěž, aby mohly
být uhrazeny, tzn. že od požadované výše čistých nákladů k úhradě se odečte ta část čistých
nákladů, kterou nelze považovat za nespravedlivou finanční zátěž.
Varianta „nulová“
Zachování tzv. výhrady (monopolu) pro poštovní zásilky do hmotnosti 50 g a ceny
18 Kč s tím, že tato tržní výhoda financuje České poště, s. p., náklady, které jí případně
vzniknou při poskytování a zajišťování ostatních základních služeb. Tato varianta je
nezpůsobilá, neboť by vedla k porušení závazků, které vyplývají z členství ČR v EU.
Varianta 1
Účelně a efektivně vynaložené náklady pro poskytování a zajišťování základních
služeb budou pokryty nákladově orientovanými cenami za tyto služby. Při krytí nákladů
cenami je třeba sledovat dodržování jednoho z principů univerzální služby, tj. udržení cenové
dostupnosti jednotlivých základních služeb. Pouze v případě, že nákladově orientovaná cena
je vyšší než cena odpovídající kritériu cenové dostupnosti, mohou vzniknout čisté náklady

- 45 a za podmínky, že tyto náklady představují nespravedlivou finanční zátěž, budou tyto čisté
náklady uhrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtové kapitoly ČTÚ.
Varianta 2
Účelně a efektivně vynaložené náklady pro poskytování a zajišťování základních
služeb budou pokryty nákladově orientovanými cenami za tyto služby. Při krytí nákladů
cenami je třeba sledovat dodržování jednoho z principů univerzální služby, tj. udržení cenové
dostupnosti jednotlivých základních služeb. Pouze v případě, že nákladově orientovaná cena
je vyšší než cena odpovídající kritériu cenové dostupnosti, mohou vzniknout čisté náklady
a za podmínky, že tyto náklady představují nespravedlivou finanční zátěž, budou tyto čisté
náklady uhrazeny prostřednictvím zvláštního účtu (někdy též označovaného jako
„vyrovnávací fond“), do kterého budou přispívat všichni provozovatelé poštovních služeb,
jejichž výnos z poskytování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb bude činit
alespoň 10 mil. Kč, přičemž se zohlední jejich podíl na trhu poštovních služeb. Výše platby
jednotlivých provozovatelů poštovních služeb musí podle třetí poštovní směrnice splňovat
princip přiměřenosti.
d) Opatření proti mechanizmu tzv. „vyzobávání hrozinek“
Po nastávajícím zrušení monopolu se rizikem pro řádné fungování trhu poštovních
služeb může stát tzv. vyzobávání hrozinek. Jedná se o takový stav, kdy se podnikatelé
soustředí výhradně jen na podnikání v lukrativních oblastech (těch, v nichž lze dosáhnout
vysokého zisku, obvykle se jedná o velká města), zatímco méně výnosným oblastem (venkov)
se vyhýbají. Možnosti těchto praktik dosavadní existence monopolu v tomto segmentu trhu
prakticky vylučovala.
Povinné poskytování poštovních služeb i v místech s malou poptávkou (jež je zákonitě
spojeno s relativně vysokými náklady) může pak vést k znevýhodnění poskytovatele
univerzální služby (držitele poštovní licence) oproti jiným konkurentům, kteří takovou
povinnost nemají. Průměrné náklady konkurentů jsou z povahy věci nižší, takže mohou
docílit nižších cen. To jim pak zajistí úspěch v cenové soutěži s poskytovatelem univerzální
služby.
Varianta „nulová“
Nezavádět žádná opatření proti mechanizmu „vyzobávání hrozinek“ pro nově
„otevřený“ segment poštovního trhu, tj. ponechat současný právní stav, kdy toto opatření
neexistuje ani pro již liberalizovanou část poštovního trhu.
Varianta 1
Zavést opatření proti mechanizmu „vyzobávání hrozinek“ u dodávání poštovních
zásilek (písemnosti do hmotnosti 50 g a ceny 18 Kč), které jsou podle dosavadní právní
úpravy předmětem výhrady (monopolu), a to způsobem stanovujícím povinnost
provozovatelům poštovních služeb dodávat tyto poštovní zásilky na celém území ČR,
přestože by jejich obchodním záměrem bylo tyto poštovní zásilky dodávat jen ve velkých
městech v ČR. Zároveň se stanoví povinnost pro držitele poštovní licence sdílet poštovní
infrastrukturu s ostatními konkurenty za ceny, které zohlední „nákladovost“ dodávání těchto
poštovních zásilek do méně lukrativních oblastí.
e) Sdílení zvláštních služeb a prvků poštovní infrastruktury

- 46 Jedná se o transpozici čl. 11a poštovní směrnice, které nově zakotvuje třetí poštovní
směrnice. Cílem je umožnit přístup k následujícím prvkům poštovní infrastruktury
a zvláštním službám souvisejícím s provozováním poštovní infrastruktury:
- databáze adres s informacemi o adresátech, kteří požádali o dodávání na jiné než
odesílateli uvedené adrese, a o jejich nových adresách,
- poštovní přihrádky,
- dodávací schrány,
- služba dosílky,
- služba vrácení odesílateli,
- služba dodání na adresy uvedené na poštovních zásilkách.
Varianta „nulová“
Nezavádět povinnost sdílet prvky poštovní infrastruktury a zvláštní služby související
s provozováním poštovní infrastruktury pro držitele poštovní licence ani pro jiného
provozovatele poštovních služeb. Tato varianta je nezpůsobilá, neboť by vedla k porušení
závazků, které vyplývají z členství ČR v EU.
Varianta 1
Stanovit povinnost sdílet za úplatu zvláštní služby a prvky poštovní infrastruktury
pouze pro držitele poštovní licence. Případné spory bude rozhodovat ČTÚ.
Varianta 2
Stanovit povinnost sdílet za úplatu zvláštní služby a prvky poštovní infrastruktury pro
všechny provozovatele poštovních služeb. Případné spory bude rozhodovat ČTÚ.
f)

Cenová regulace

Úvodem je nutné poznamenat, že základní služby, které jsou obsaženy v poštovní
licenci a které je tudíž držitel poštovní licence povinen poskytovat a zajišťovat, jsou
osvobozeny od daně z přidané hodnoty podle § 52 zákona č. 235/2004 Sb. Jedná se
o transpoziční ustanovení čl. 132 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne
28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Smysl a účel spočívá v tom,
aby tyto základní služby nebyly zdraženy o daň z přidané hodnoty, neboť jsou považovány za
součást služeb obecného zájmu, a je tedy ve veřejném zájmu, aby byly poskytovány za
dostupné ceny. Liberalizací trhu poštovních služeb neztratil tento cíl na významu.
Varianta „nulová“
Cenovou regulaci vykonává v případě vnitrostátních poštovních služeb Ministerstvo
financí a v případě poštovních služeb do zahraničí ČTÚ. Tato varianta je nezpůsobilá, neboť
by vedla k porušení závazků, které vyplývají z členství ČR v EU. Cenová rozhodnutí musí být
totiž podle třetí poštovní směrnice soudně přezkoumatelná. Proti cenovému rozhodnutí podle
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, se opravné prostředky nepřipouští, jak vyplývá z judikatury
Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu (nález pléna Ústavního soudu ze dne
23. 5. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 24/99 a návazný rozsudek Nejvyššího správního soudu č. 783/2006
uveřejněný ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu podle rozsudku ze dne
9. 10. 2003, čj. 7 A 6/2002 - 50), podle kterých je cenové rozhodnutí podle zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, pramenem práva, takže není přezkoumatelné obecným soudem.

- 47 Varianta 1
Cenovou regulaci bude vykonávat v rámci vnitrostátních poštovních služeb
i poštovních služeb do zahraničí ČTÚ v souladu s koncentrací činností státní správy v oblasti
poštovních služeb v rámci jednoho správního orgánu. ČTÚ bude rozhodovat o cenách ve
správním řízení s využitím metod podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, přičemž cenová rozhodnutí musí být podle třetí poštovní směrnice
soudně přezkoumatelná.
Varianta 2
Cenová regulace bude vykonávána pouze v rámci základních služeb, které jsou
obsahem poštovní licence udělené držiteli poštovní licence, a to v souladu s koncentrací
činností státní správy v oblasti poštovních služeb v rámci jednoho správního orgánu. ČTÚ
bude rozhodovat o cenách metodami uvedenými v zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, přičemž rozhodnutí o ceně musí být podle třetí poštovní směrnice soudně
přezkoumatelné.
g) Práva a ochrana uživatelů poštovních služeb
Varianta „nulová“
Mediační role ČTÚ je v současnosti upravena v § 37 odst. 3 písm. a) zákona
o poštovních službách. ČTÚ zaujímá stanovisko ke sporům týkajícím se poskytování
a zajišťování základních služeb držitelem poštovní licence, o které byl požádán, pokud je toho
k vyřešení sporu zapotřebí.
Varianta 1
ČTÚ by zaujímal stanovisko ke sporům (mediační role) týkajícím se poskytování
a zajišťování poštovních služeb všech provozovatelů poštovních služeb, o které byl požádán,
pokud je toho k vyřešení sporu zapotřebí.
Varianta 2
Požadavek směrnice spojený s nezávislým mimosoudním systémem urovnávání sporů
(neuspokojivě vyřízené reklamace) by mohl být řešen prostřednictvím tzv. námitky proti
vyřízení reklamace, která by byla návrhem na správní řízení podléhajícím správnímu
poplatku, ve kterém je ČTÚ po přezkoumání správnosti vyřízení reklamace oprávněn
rozhodnout o právech a povinnostech zúčastněných stran. Jedná se o autoritativní
rozhodování sporů o vyřízení námitek proti reklamaci.
h) Povinnost provozovatelů poštovních služeb poskytovat ČTÚ informace
Varianta „nulová“
Omezená informační povinnost se vztahuje pouze na držitele poštovní licence. Tato
varianta je nezpůsobilá, neboť by vedla k porušení závazků, které vyplývají z členství ČR
v EU.
Varianta 1
V souladu s požadavkem třetí poštovní směrnice bude stanovena možnost ČTÚ
vyžádat si od všech provozovatelů poštovních služeb informace potřebné pro jeho činnost
(statistické, ekonomické apod.); ochrana informací bude garantována. Provozovatel
poštovních služeb bude povinen tyto informace ČTÚ poskytnout.
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Dotčené subjekty:

a)

uživatelé poštovních služeb; v přístupu k základním službám a s ohledem na úroveň
jejich kvality a cenovou nebo územní dostupnost se nerozlišuje, zda se jedná o fyzické
nebo právnické osoby,
b)
Česká pošta, s. p. – v současnosti jediný možný držitel poštovní licence, který
poskytuje a zajišťuje základní služby a který má další povinnosti vyplývající z jiných
právních předpisů,
c)
ostatní provozovatelé poštovních služeb,
d)
Ministerstvo průmyslu a obchodu – legislativní činnost v oblasti poštovních služeb,
vydávání poštovních známek, mezinárodní vztahy v rámci Světové poštovní unie
e)
Ministerstvo financí – cenová regulace vnitrostátních poštovních služeb podle
dosavadní právní úpravy,
f)
Ministerstvo vnitra – zakladatel České pošty, s. p.,
g)
Český telekomunikační úřad – nezávislý regulační úřad sektoru poštovních služeb.
3. VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ


Identifikace nákladů a přínosů všech variant

a) Vymezení trhu poštovních služeb a podmínky pro jeho fungování a poskytování
poštovních služeb
Varianta „nulová“
Nevýhodou nulové varianty je roztříštěnost výkonu státní správy nad poštovním
trhem. Provozovatelé poštovních služeb by ohlašovali živnost u příslušného živnostenského
úřadu. Cenovou regulaci pro vnitrostátní poštovní služby by vykonávalo Ministerstvo financí.
Dohledovou činnost jako nezávislý regulátor by vykonával ČTÚ, který by neměl přehled
o provozovatelích poštovních služeb, neboť živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné
opravňuje k výkonu oborů činností uvedených v příloze č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb.,
živnostenský zákon, přičemž je možné volně měnit obory činnosti. Uvedená příloha obsahuje
80 oborů činností. Nejasné vymezení provozovatelů poštovních služeb by nevedlo k řádné
implementaci třetí poštovní směrnice, neboť ČTÚ by nemohl plnit své povinnosti vyplývající
z této směrnice; jedná se zejména o informační povinnost provozovatelů poštovních služeb
vůči ČTÚ podle čl. 22a poštovní směrnice.
Varianta 1
Koncentrace činností státní správy v oblasti poštovních služeb povede
k efektivnějšímu a účelnějšímu výkonu státní správy, neboť se zabrání nevhodnému
mechanizmu, kdy si relevantní údaje předávají jednotlivé orgány státní správy mezi sebou
(živnostenské úřady, ČTÚ, Ministerstvo financí). Zároveň lze očekávat zvýšení právní jistoty
všech subjektů v rámci sektoru poštovních služeb. Tato varianta rovněž sníží administrativní
zátěž pro zahájení podnikatelské činnosti v oblasti poštovních služeb a v konečném důsledku
i na výkon podnikatelské činnosti tím, že provozovatel poštovních služeb bude komunikovat
pouze s ČTÚ, neboť pouze tento úřad bude vykonávat dohled a kontrolní činnost v oblasti
poštovních služeb.
b) Univerzální služba (základní služby) – její rozsah a mechanizmus jejího zabezpečení
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Koncepce, že rozsah základních služeb stanoví ČTÚ v Poštovním věstníku a konkrétní
výčet základních služeb, které je nutné zabezpečit ve veřejném zájmu na celém území ČR, je
určen ve výzvě ČTÚ k podání žádosti o udělení poštovní licence a v jeho následném
rozhodnutí o jejím udělení, je dále neudržitelná. Zachování tohoto stavu není z hlediska
veřejného zájmu a principu právní jistoty akceptovatelné.
Varianta 1
Je ve veřejném zájmu, aby byl výčet základních služeb stanoven přímo v zákoně s tím,
že podrobnou technickou specifikaci základních služeb a kvalitativní požadavky způsobu
poskytování a zajištění základních služeb stanoví ČTÚ prováděcím právním předpisem –
vyhláškou. Stát tím deklaruje rozsah základních poštovních služeb a jejich kvalitu, ve které
musí být poskytovány a zajišťovány na celém území ČR. Pro úplnost je nutné konstatovat, že
základní služby, které jsou obsaženy v poštovní licenci a které je tudíž držitel poštovní licence
povinen zajišťovat, jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty podle § 52 zákona
č. 235/2004 Sb.
Varianta 2
Poštovní směrnice umožňuje rozšířit rozsah základních služeb o další služby.
Navrhuje se tudíž zachovat v základních službách i službu dodání peněžní částky poštovním
poukazem, neboť tato služba je v některých lokalitách nebo pro některé skupiny lidí jedinou
možností uskutečňování platebního styku.
c) Financování univerzální služby (základních služeb)
Varianta „nulová“
Tato varianta je nezpůsobilá, neboť by vedla k porušení závazků, které vyplývají
z členství ČR v EU.
Varianta 1
Varianta 1 představuje potenciální zátěž pro schválený státní rozpočet, neboť je třeba
předem odhadovat výši čistých nákladů při přípravě státního rozpočtu. Dále je rizikem
případné neefektivní nebo neúčelné poskytování a zajišťování základních služeb ze strany
držitele poštovní licence, neboť má „jistotu“ úhrady čistých nákladů ze státního rozpočtu, ve
kterém bude předběžná částka na úhradu čistých nákladů předem rozpočtována.
Na druhou stranu tato varianta má následující přínosy
a) nižší administrativní a finanční zátěž sektoru poštovních služeb,
b) jednoduchost procesu,
c) je menší nebezpečí napadení a zpochybnění procesu ověřování čistých nákladů ze strany
ostatních provozovatelů poštovních služeb,
d) žádná řízení s ostatními plátci (provozovateli poštovních služeb) o jejich příspěvku,
e) rychlá úhrada čistých nákladů držiteli poštovní licence po ověření jejich výše.

a)
b)
c)
d)

Varianta 2
Varianta 2 má následující nevýhody:
zátěž jednoho sektoru,
riziko nenaplnění fondu v dostatečné výši,
nebezpečí zpochybnění procesu ověřování čistých nákladů a stanovení jejich výše,
potřeba stanovit řešení pro případ, kdy fond nebude pokrývat plnou výši čistých nákladů,
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procesu),
f) potřeba kontrol vykazovaných údajů (např. výnosy, podle kterých budou subjekty do
fondu přispívat),
g) potřeba uložení oddělené evidence výnosů všem provozovatelům poštovních služeb.
Varianta 2 má následující přínosy:
a) může v jistém smyslu být protiváhou opatření proti mechanizmu. „vyzobávání hrozinek“
(snížení profitability),
b) stejný dopad na všechny subjekty působící na trhu poštovních služeb (prvek
spravedlnosti),
c) nebude zatížen státní rozpočet, pokud bude výše příspěvků provozovatelů poštovních
služeb v souvislosti s principem přiměřenosti dostatečná,
d) financování formou sektorového fondu je zakotveno v řadě států, které dosud třetí
poštovní směrnici implementovaly,
e) zátěž jednoho sektoru a tím v konečném důsledku pouze uživatelů poštovních služeb
a nikoliv všech daňových poplatníků.
d) Opatření proti mechanizmu tzv. „vyzobávání hrozinek“
Varianta „nulová“
Výhodou této varianty je, že nevytváří žádné překážky bránící vstupu na trh
poštovních služeb. Na trhu poštovních služeb v ČR vznikli dosud dva komerční celoplošní
provozovatelé poštovních služeb (vyjma České pošty, s. p.), tudíž lze předpokládat, že
mechanizmus „vyzobávání hrozinek“ v ČR se jako obchodní model z dlouhodobějšího
hlediska neuplatní.
Nevýhodou této varianty je riziko deformace trhu poštovních služeb, která může mít
za následek zavedení např. dvojích cen (město, venkov) u celoplošných provozovatelů
poštovních služeb, přičemž výše ceny za dodání poštovní zásilky na venkov se může stát
nedostupnou pro fyzické osoby, a tudíž by se musela uplatnit cenová regulace, která je
předpokladem vzniku „čistých nákladů“, jež se musí uhradit držiteli poštovní licence.
Nicméně stále platí, že základní služby, které jsou obsaženy v poštovní licenci a které je tudíž
držitel poštovní licence povinen poskytovat a zajišťovat, jsou ve veřejném zájmu osvobozeny
od daně z přidané hodnoty.
Varianta 1
Výhodou této varianty je, že budou „chráněni“ stávající celoplošní provozovatelé
poštovních služeb, zejména Česká pošta, s. p., před konkurencí a sníží se tím riziko
případného zavedení dvojích cen (pro města a venkov). Předpokládá se v této souvislosti
i snížení případných „čistých nákladů“, neboť držitel poštovní licence získá rovněž finanční
prostředky za sdílení poštovní infrastruktury od provozovatelů poštovních služeb, kteří budou
mít povinnost poskytovat některé své služby na celém území ČR, a to za ceny, které budou
reflektovat dodávání poštovních zásilek do méně lukrativních oblastí.
Nevýhodou je, že předmětné opatření zjevně brání vstupu nových soutěžitelů do nově
liberalizovaného segmentu poštovních služeb, který může dosud poskytovat pouze Česká
pošta, s. p. V této souvislosti by bylo možné očekávat přezkum takto zakotveného opatření ze
strany EU.
Nevýhodou této varianty dále je, že ani přijetím uvedeného opatření nemusí dojít
k úplné eliminaci vzniku čistých nákladů, které bude muset hradit stát, neboť zavést další
případné opatření, např. v podobě příspěvků provozovatelů poštovních služeb, kteří budou mít
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fondu“, poštovní směrnice zapovídá.
Nevýhodou je dále netransparentní „výběr“ oblastí (velkých měst), ve kterých se
neumožní poskytovat některé poštovní služby, aniž by nemusely být poskytovány celoplošně.
Tento model je založen rovněž na předpokladu, že ostatní soutěžitelé budou využívat
výhradně sdílení služeb držitele poštovní licence. V případě, že se domluví na spolupráci mezi
sebou, což nelze vyloučit, uvedený model nebude funkční.
e) Sdílení zvláštních služeb a prvků poštovní infrastruktury
Varianta „nulová“
Tato varianta je nezpůsobilá, neboť by vedla k porušení závazků, které vyplývají
z členství ČR v EU.
Varianta 1
Varianta 1 má následující nevýhody:
a)
nebylo by možné uložit povinnost přístupu ke zvláštním službám a prvkům
poštovní infrastruktury v případě, že by nebyl určen držitel poštovní licence,
b)
absence povinnosti jednat a případně zpřístupnit zvláštní služby a prvky
poštovní infrastruktury ze strany ostatních provozovatelů poštovních služeb, byť by měli
srovnatelnou infrastrukturu s držitelem poštovní licence – možná bariéra rozvoje trhu.
Varianta 1 má následující přínosy:
a) povinnost prokázat nákladovost ceny pouze pro držitele poštovní licence – nižší
administrativní zátěž ostatních,
b) administrativně jednodušší řešení případných sporů (jejich nižší počet), při stanovení
ceny za přístup i vzhledem k nutnosti zkoumat nákladovou orientaci ceny za přístup do
sítě a také z hlediska kontroly kvality,
c) vzhledem k existujícím úsporám z rozsahu je celospolečensky efektivnější způsob
realizace finálního doručování, navíc s možností využití jako prostředku pro zajištění
financování čistých nákladů pro držitele poštovní licence. To samozřejmě nebrání
ostatním provozovatelům poštovních služeb, aby umožnili přístup do své sítě dobrovolně
na základě smluvního vztahu.

a)
b)
c)
d)

Varianta 2
Varianta 2 má následující nevýhody:
povinnost prokázat nákladovost ceny pro všechny subjekty – administrativní náročnost,
větší náročnost z hlediska regulace – více případných sporů, náročnější z hlediska
posuzování nákladů jednotlivých podnikatelů,
možnost zhoršení kvality poskytované služby (prodloužení přepravní doby při předávání
poštovních zásilek mezi provozovateli poštovních služeb) – nutnost dohledu na kvalitu,
pokud by povinnost umožnit přístup do infrastruktury byla součástí podmínek vstupu na
trh, mohla by být chápána i jako bariéra vstupu na trh.

Varianta 2 má následující přínosy:
a) povinnost jednat a případně zpřístupnit na straně všech, kteří mají infrastrukturu splňující
náročnější kritéria pro poskytování služeb v rozsahu základních služeb,
b) možnost využívat na základě smlouvy infrastrukturu i ze strany určeného držitele
poštovní licence,
c)
potenciální konkurence na velkoobchodní úrovni.
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Cenová regulace

Varianta „nulová“
Ponechání cenové regulace v působnosti Ministerstva financí pro vnitrostátní poštovní
služby se jeví jako neefektivní výkon státní správy, neboť relevantní informace o poštovním
trhu bude mít podle navrhované transpoziční právní úpravy ČTÚ, který tyto informace musí
postupovat Ministerstvu financí. ČTÚ přitom uplatňuje cenovou regulaci pro zahraniční
poštovní služby, tudíž má nejen informace, ale i dostatečné předpoklady pro výkon cenové
regulace v celé oblasti poštovních služeb.
Varianta 1
Zvýšení efektivního výkonu činnosti státní správy, omezení nadbytečného
postupování informací.
Varianta 2
Nejeví se jako důvodné cenově regulovat celou oblast poštovních služeb. Regulovány
by měly být pouze ceny základních služeb, které jsou obsaženy v poštovní licenci držitele
poštovní licence, a to pouze v případě rozporu principu cenové dostupnosti s uplatňovanou
výší nákladově orientovaných cen za tyto služby.
g) Práva a ochrana uživatelů poštovních služeb
Varianta „nulová“
ČTÚ zaujímá stanovisko ke sporům týkajícím se poskytování a zajišťování pouze
základních služeb držitelem poštovní licence, o které byl požádán, pokud je toho k vyřešení
sporu zapotřebí. Úprava nerespektuje moderní trendy v mimosoudních opatřeních pro zvýšení
ochrany spotřebitele, neboť není důvodné omezovat tento institut pouze na část poštovních
služeb. Mimosoudní řešení sporů formou mediace má tu nevýhodu, že vyžaduje ochotu obou
spořících se stran tuto proceduru absolvovat. V praxi pak bývá u sporů uživatelů služeb zcela
výjimečné, že provozovatel poštovních služeb je ochoten tento proces „dobrovolně“
absolvovat.
Varianta 1
Nepodstatné zvýšení administrativní zátěže, které je vyváženo veřejným zájmem
a zvýšením ochrany spotřebitele. V ČR dále existují jiné způsoby řešení mimosoudních sporů
mezi spotřebiteli a poskytovateli služeb (ADR – Alternative dispute resolution – mimosoudní
řešení spotřebitelských sporů). Dává se přednost smírnému řešení – dohodě obou stran, k níž
v případě potřeby svou mediací přispěje ČTÚ. Pokud obě strany sporu k dohodě přes
veškerou snahu ČTÚ nedospějí, pak nezbude, než aby spor vyřešil soud.
Varianta 2
Zvýšení administrativní zátěže, které je vyváženo veřejným zájmem a zvýšením
ochrany spotřebitele. Výhodou je závazná povaha rozhodnutí ČTÚ. Velkým problémem
autoritativních rozhodování sporů je ovšem důkazní nouze (jedná se o typický znak sporů
v oblasti poštovních služeb). Mnohdy je velmi problematické získat jednoznačné poznatky,
které by umožňovaly spor exaktně a objektivně rozhodnout. Je nutné podotknout, že důkazní
nouze se vztahuje i na případný soudní přezkum.
Jedním z mnoha příkladů je otázka, co bylo obsahem ztracené poštovní zásilky a jak
vysoká tedy má být náhrada škody. Obstarávání potřebných důkazů je velmi komplikované
a náročné jak z hlediska časového, tak finančního (znalecké posudky o příčinách poškození
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posudky v případě sporů o dodání aj.). Mnoho klíčových údajů má k dispozici jen
provozovatel poštovních služeb; ani ČTÚ v potenciální roli rozhodce by k nim nezískal
přístup, pokud provozovatel poštovních služeb nebude chtít.
h) Povinnost provozovatelů poštovních služeb poskytovat ČTÚ informace
Varianta „nulová“
Tato varianta je nezpůsobilá, neboť by vedla k porušení závazků, které vyplývají
z členství ČR v EU.
Varianta 1
Nepodstatné zvýšení administrativní zátěže provozovatelů poštovních služeb.
Předmětná povinnost vyplývá z čl. 22a poštovní směrnice. ČTÚ získá důležité informace ve
veřejném zájmu, aby mohl vytvářet podmínky a dohlížet na zabezpečování všeobecné
dostupnosti základních služeb na celém území ČR a podporovat spravedlivou hospodářskou
soutěž.


Konzultace

V průběhu měsíců března až června roku 2010 se uskutečnilo devět jednání užší
pracovní skupiny zahrnující zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a zástupce Českého
telekomunikačního úřadu.
V měsíci srpnu 2010 byl zpracován a rozeslán v rámci širší pracovní skupiny materiál
„Hlavní teze nového regulačního rámce pro český poštovní sektor“. Materiál byl zaslán
k informaci rovněž Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Členy širší pracovní skupiny byli
zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Českého telekomunikačního úřadu, Asociace
alternativních poštovních operátorů, České pošty, s. p., společnosti Mediaservis, s. r. o.
a společnosti TNT Post ČR, s. r. o. Materiál byl v rámci širší pracovní skupiny projednán
v listopadu 2010 a v lednu 2011.
V měsíci únoru 2011 byla rozeslána členům širší pracovní skupiny k uplatnění
připomínek pracovní verze návrhu novely zákona o poštovních službách.
V rámci další fáze prací na novele zákona byla v měsíci březnu 2011 rozeslána členům
širší pracovní skupiny a vybraným zainteresovaným subjektům (resorty, ústřední orgány státní
správy, odborná veřejnost) další pracovní verze návrhu novely zákona o poštovních službách,
do které byly zapracovány relevantní připomínky z předchozí fáze. Zároveň v té době
proběhla dvoustranná jednání s některými dotčenými subjekty.
Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 4. května
2011.
4. NÁVRH ŘEŠENÍ


Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení

a) Vymezení trhu poštovních služeb a podmínky pro jeho fungování a poskytování
poštovních služeb
Na základě zhodnocení variant byla jako nejvhodnější vybrána varianta 1, tj.
koncentrace činností státní správy v oblasti regulace poštovních služeb pod jeden státní
orgán – Český telekomunikační úřad.
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b) Univerzální služba (základní služby) – její rozsah a mechanizmus jejího zabezpečení
Na základě zhodnocení variant byla jako nejvhodnější vybrána varianta 2, tj.
minimální rozsah základních služeb podle čl. 3 poštovní směrnice, doplněný o službu dodání
peněžní částky poštovním poukazem podle dosavadní právní úpravy, se stanoví přímo
v zákoně, včetně rámcového vymezení kvalitativních požadavků na zajištění základních
služeb. Podrobné vymezení základních služeb a úrovně kvality stanoví ČTÚ vyhláškou.
c) Financování univerzální služby (základních služeb)
Na základě zhodnocení variant byla jako nejvhodnější vybrána varianta 2, tj. pouze
v případě, že nákladově orientovaná cena základních služeb bude vyšší než cena odpovídající
principu cenové dostupnosti, mohou vzniknout čisté náklady a za podmínky, že tyto náklady
představují nespravedlivou finanční zátěž, budou tyto čisté náklady uhrazeny prostřednictvím
zvláštního účtu, do kterého budou připívat všichni provozovatelé poštovních služeb, jejichž
výnos v zúčtovacím období z poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb bude činit
alespoň 10 mil. Kč, přičemž se zohlední jejich podíl na trhu poštovních služeb.
d) Opatření proti mechanizmu tzv. „vyzobávání hrozinek“
Na základě zhodnocení variant byla jako nejvhodnější vybrána varianta „nulová“, tj.
nezavádět zvláštní opatření proti mechanizmu „vyzobávání hrozinek“.
e) Sdílení zvláštních služeb a prvků poštovní infrastruktury
Na základě zhodnocení variant byla jako nejvhodnější vybrána varianta 1, tj. stanovení
povinnosti sdílet za úplatu zvláštní služby a prvky poštovní infrastruktury pouze pro držitele
poštovní licence.
f)

Cenová regulace

Na základě zhodnocení variant byla jako nejvhodnější vybrána varianta 1 v kombinaci
s variantou 2, tj. cenová regulace se bude týkat základních služeb uvedených v poštovní
licenci držitele poštovní licence a bude závazná pouze pro tohoto držitele poštovní licence.
Cenovou regulaci i vnitrostátních poštovních služeb v rozsahu podle předchozí věty bude
vykonávat ČTÚ.
g) Práva a ochrana uživatelů poštovních služeb
Na základě zhodnocení variant byla jako nejvhodnější vybrána varianta 1, tj. ČTÚ
bude zaujímat stanovisko ke sporům (mediační role) týkajícím se poskytování a zajišťování
poštovních služeb všemi provozovateli poštovních služeb.
h) Povinnost provozovatelů poštovních služeb poskytovat ČTÚ informace
Na základě zhodnocení variant byla jako nejvhodnější vybrána varianta 1, tj. na
základě čl. 22a poštovní směrnice bude stanovena možnost ČTÚ vyžádat si od všech
provozovatelů poštovních služeb informace potřebné pro zajištění jeho působnosti a řádného
dohledu nad poštovním trhem.
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Implementace a vynucování

V souvislosti s transpozicí třetí poštovní směrnice se předpokládá novelizace
následujících právních předpisů:
zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách,
zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Dále se předpokládá novela ustanovení § 52 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, které v současnosti stanovuje osvobození základních služeb od daně z přidané
hodnoty, tak, aby toto ustanovení obsahově odpovídalo tímto zákonem stanoveným
základním službám. Novelu předmětného ustanovení v případě potřeby zpracuje Ministerstvo
financí. Jedná se o transpoziční ustanovení čl. 132 odst. 1 písm. a) směrnice Rady
2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, kterým
se osvobozuje od daně z přidané hodnoty poskytování služeb veřejnými poštami a dodání
zboží, které s těmito službami souvisejí.
Státní orgán odpovědný za implementaci regulace sektoru poštovních služeb je ČTÚ.


Přezkum účinnosti

Vzhledem k obtížné predikci vývoje trhu poštovních služeb po jeho úplné liberalizaci
je žádoucí přezkum účinnosti provést za 5 let ode dne nabytí účinnosti novely zákona
o poštovních službách. Pokud v této době bude vyřešena problematika povinností
stanovených držiteli poštovní licence – České poště, s. p. – jinými právními předpisy, jeví se
z dnešního pohledu jako vhodné připravit návrh nového zákona o poštovních službách, který
by zohlednil získané zkušenosti, znalosti a informace v oblasti regulace liberalizovaného trhu
poštovních služeb, v oblasti fakticky aplikované úrovně kvality poskytování základních
služeb a v oblasti ochrany uživatelů poštovních služeb, a to nejen na úrovni ČR, ale celé EU.
Povinnosti, které musí Česká pošta, s. p., zajišťovat mimo rámec zákona o poštovních
službách, jsou následující:
1. výplata dávek důchodového pojištění v hotovosti podle zákona č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
2. provádění správních úkonů kontaktního místa veřejné správy podle zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
3. poukázání poplatníky zaplacených rozhlasových poplatků Českému rozhlasu a poplatníky
zaplacených televizních poplatků České televizi podle zákona č. 348/2005 Sb.,
o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
4. provozování informačního systému datových schránek podle zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů.
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B. Hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní
rozpočet
Regulace poštovního trhu po jeho úplné liberalizaci na základě implementace třetí
poštovní směrnice bude klást zvýšené nároky na činnost ČTÚ jako nezávislého regulačního
orgánu, který bude muset sledovat, na rozdíl od současného stavu, celý poštovní trh. V rámci
zajištění řádného fungování nového regulačního modelu půjde zejména o provádění
přezkumu potřeby ukládat povinnost zajistit základní služby, o složitý proces posuzování
hmotných a nehmotných výhod, o ověřování výše čistých nákladů, určení, zda se jedná
o nespravedlivou finanční zátěž, o zajištění správní agendy spojené se stanovením podílu
jednotlivých provozovatelů poštovních služeb na trhu poštovních služeb, vyměření a vybírání
(včetně vymáhání) plateb na účet financování základních služeb. Řadu z těchto činností bude
třeba zajistit odděleně v jiném režimu pro poštovní poukazy. Nové kompetence, včetně
sledování cenové dostupnosti, pak bude mít ČTÚ v oblasti cenové regulace a v oblasti
přístupu k prvkům poštovní infrastruktury, včetně řešení případných sporů. Na rozdíl od
dosavadního stavu se činnost regulátora bude týkat všech provozovatelů poštovních služeb
v celém rozsahu zákona, což představuje zásadní nárůst agendy v jeho působnosti oproti
současnému stavu.
Vzhledem ke zkušenostem a rozsahu obdobných činností v oblasti elektronických
komunikací byl ČTÚ specifikován minimální požadavek na navýšení počtu zaměstnanců od
roku 2013 pro výkon těchto agend nejméně o 12 vysoce odborně erudovaných pracovníků a s
tím související navýšení potřebných finančních prostředků kapitoly ČTÚ o 14 400 000 Kč (tj.
12 x 1,2 mil. Kč – náklady spojené s novými pozicemi a zajištěním výkonu těchto nových
agend).

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem
České republiky
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Problematiky se
dotýká čl. 13 Listiny základních práv a svobod, který zní: „Nikdo nesmí porušit listovní
tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo
zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví
zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným
podobným zařízením.“
Ústavní soud v této souvislosti dále konstatoval:
„Právo na ochranu listovního tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů, ať již
uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, stejně jako právo
na ochranu tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným
zařízením, plynoucí z čl. 13 Listiny, jako ústavně zaručené právo svou povahou a významem
spadá mezi základní lidská práva a svobody, neboť spolu se svobodou osobní a dalšími
ústavně zaručenými základními právy dotváří osobnostní sféru jedince, jehož individuální
integritu jako zcela nezbytnou podmínku důstojné existence jedince a rozvoje lidského života
vůbec je nutno respektovat a důsledně chránit; zcela právem proto spadá tato ochrana pod
ochranu ústavní, neboť – posuzováno jen z poněkud jiného hlediska – jde o výraz úcty
k právům a svobodám člověka a občana (čl. 1 Ústavy ČR).“
(usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. I. ÚS 452/09)
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pouze a výlučně v zájmu ochrany demokratické společnosti, případně v zájmu ústavně
zaručených základních práv a svobod jiných; sem spadá především nezbytnost daná obecným
zájmem na ochraně společnosti před trestnými činy a dále tím, aby takové činy byly zjištěny
a potrestány. Přípustný je tedy pouze zásah do základního práva nebo svobody člověka ze
strany státní moci, jestliže jde o zásah nezbytný ve výše uvedeném smyslu. K tomu, aby nebyly
překročeny meze nezbytnosti, musí existovat systém adekvátních a dostatečných záruk,
skládající se z odpovídajících právních předpisů a účinné kontroly jejich dodržování. Tyto
právní předpisy musí být přesné ve svých formulacích, aby daly občanům dostatečnou
informaci o okolnostech a podmínkách, za kterých jsou státní orgány oprávněny k zásahu do
soukromí; přesně musí být definovány i pravomoci udělené příslušným orgánům a způsob
jejich provádění tak, aby jednotlivcům byla poskytnuta ochrana proti svévolnému zasahování
(viz také rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2. 8. 1984 ve věci Malone proti
Spojenému království). V případě, že tyto zásady nebudou ze strany státní moci respektovány,
jsou zásahy do uvedeného základního práva vyloučeny a dojde-li k nim, stávají se
protiústavními.“
(usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 1. 2001, sp. zn. II. ÚS 502/2000)

D. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské
unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními
zásadami práva Evropské unie
Problematiku poštovních služeb upravují následující směrnice:
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných
pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality
služby.
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/39/ES ze dne 10. června 2002, kterou se
mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otevření poštovních služeb Společenství
hospodářské soutěži.
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění
směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb
Společenství.
Na oblast poštovních služeb se dále vztahují následující ustanovení směrnic:
 Ustanovení čl. 132 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006
o společném systému daně z přidané hodnoty osvobozuje od daně z přidané hodnoty
poskytnutí služeb a dodání zboží, která s těmito službami souvisejí, veřejnými poštami,
vyjma přepravu cestujících a telekomunikační služby. Předmětné ustanovení je
transponováno do § 52 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 Ustanovení čl. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března
2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního
hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, které je transponováno do § 4
odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
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dvora:
 C-357/07 TNT Post UK Ltd,
 spojené případy C-341/06 P a C-342/06 P Chronopost,
 spojené případy C-287/06 až C-292/06 Deutsche Post AG,
 C-220/06 APERMC,
 spojené případy C-338/04, C-359/04 a C-360/04 Placanica,
 spojené případy C-83/01 P, C-93/01 P a C-94/01 P Chronopost,
 C-35/99 Arduino,
 C-320/91 Corbeau.
Návrh zákona je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů
Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Problematiky se
dotýká rovněž čl. 7 Listiny základních práv Evropské unie, který zní: „Každý má právo na
respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace.“
Dokument „Vysvětlení k Listině základních práv“ konstatuje v této souvislosti
následující. Práva zaručená čl. 7 Listiny základních práv Evropské unie odpovídají právům
zaručeným čl. 8 Evropské úmluvy o lidských právech. Za účelem zohlednění technologického
pokroku bylo slovo „korespondence“ nahrazeno slovem „komunikace“.
V souladu s čl. 52 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie je smysl a rozsah
tohoto práva stejný jako práva uvedeného v odpovídajícím článku Evropské úmluvy
o lidských právech. Z toho vyplývá, že omezení, která na toto právo mohou být oprávněně
uvalena, jsou stejná jako omezení povolená čl. 8 Evropské úmluvy o lidských právech:
„1. Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí
a korespondence.
2. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to
v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti,
veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti,
ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.“

E. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána
Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika
vázána.
Česká republika je členskou zemí Světové poštovní unie (SPU), ke které přistoupila
v roce 1993, přičemž Československo bylo jejím členem od roku 1920. SPU byla založena
v roce 1874 a od roku 1947 je jednou z odborných organizací systému OSN. Patří mezi vládní
organizace s téměř univerzálním členstvím. V současné době má 192 členů.
Podle Ústavy SPU je jejím hlavním posláním prostřednictvím řádně vykonávaných
poštovních služeb přispívat k dosažení cílů mezinárodní spolupráce v oblasti kulturní, sociální
a hospodářské. Z praktického hlediska jde především o to, aby byl v celosvětovém měřítku
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zejména v dostupnosti, kvalitě a bezpečnosti poskytovaných poštovních služeb.
Pro dosažení těchto cílů jsou stanovena jednotná závazná pravidla pro mezinárodní
poštovní styk a koordinován vývoj poštovních služeb a technologií v jednotlivých zemích
a regionech. Tato pravidla jsou obsahem smluvních dokumentů, souhrnně označovaných Akta
SPU, která jsou svým charakterem multilaterálními mezinárodními smlouvami uzavíranými
mezi členskými zeměmi SPU. Pravidelnou revizi těchto dokumentů a projednání základní
strategie rozvoje SPU zajišťuje nejvyšší orgán SPU, kterým je Kongres, scházející se
zpravidla každé čtyři roky. Schvalování Kongresem přijatých Akt je v ČR předmětem
ratifikačního procesu. Z hlediska právního řádu ČR mají Akta SPU charakter mezinárodních
prezidentských smluv.
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ČÁST PRVNÍ – změna zákona o poštovních službách
K bodu 1 – § 1
Ustanovení § 1 obsahuje legislativně technické zpřesnění terminologie a předmětu
právní úpravy, včetně odkazu na poštovní směrnici a její novely. Dále se zpřesňuje definice
předmětu právní úpravy – poštovních služeb – o další kritéria, resp. jednotlivé fáze poštovních
služeb, za účelem co nejpřesnějšího vymezení poštovních služeb od jiných obdobných služeb.
Čl. 2 bod 1 poštovní směrnice stanoví, že poštovními službami se rozumí služby zahrnující
výběr, třídění, přepravu a dodávání poštovních zásilek.
Účelem poštovních služeb je dodání převzatých věcí předem určeným osobám na
předem určených místech. Shodný obsah však mají veškeré přepravní služby, ať už jsou
poskytovány na základě smlouvy o přepravě nákladu, smlouvy o přepravě věci, smlouvy
zasílatelské nebo na základě jakékoliv jiné smlouvy. Důvod, pro který existují přepravní
služby také na základě poštovní smlouvy (tj. poštovní služby), je historický. Poštovní služby
totiž už přibližně dvě století poskytuje státem zřizovaná pošta; poskytuje je přitom
specifickým způsobem, takovým, který je pro zákazníky, a tedy i pro veřejnost, velmi
výhodný.
Až do 30. června 2000 poskytovala tyto služby pouze Česká pošta, s. p., a to ve
veřejnoprávním režimu daném zákonem č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Počínaje dnem 1. července 2000 se tento právní režim změnil na
soukromoprávní (služba na základě poštovní smlouvy), čímž se tento právní režim otevřel
i pro další provozovatele.
Zásadním rozdílem ve prospěch zákazníků je především kontraktační povinnost podle
§ 4 odst. 2 zákona o poštovních službách. Každý, kdo chce takové služby využít, má na její
poskytnutí způsobem podle předem vyhlášených podmínek právní nárok. Poštovní služby
jsou poskytovány hromadně, tj. jednotným způsobem na základě vyhlášených poštovních
podmínek. Odpadá tedy individuální vyjednávání o podmínkách sjednávané služby;
hromadné, společné poskytování většího počtu služeb pak umožňuje dosáhnout nižší ceny než
v případě, že by tyto služby byly poskytovány za individuálně sjednaných podmínek.
U poštovních služeb si tedy podnikatel nemůže vybírat mezi zákazníky podle toho,
kdo z nich mu přinese větší ekonomický profit. Každý má za předem stanovených podmínek
právo na poskytnutí nabízených poštovních služeb. Sjednávání poštovních služeb je velmi
jednoduché, odpadá potřeba písemného vyhotovení smlouvy. K uzavírání většiny poštovních
smluv dochází dokonce bez přímého fyzického kontaktu mezi provozovatelem a odesílatelem
(vhození obyčejné zásilky do poštovní schránky).
V souvislosti s tím pak zákon o poštovních službách obsahuje podrobný výčet toho, co
musejí poštovní podmínky upravovat (viz § 6). To, že všechny podstatné detaily poskytování
poštovní služby musejí být předem stanoveny v poštovních podmínkách a následně sjednány
v poštovní smlouvě, poskytuje zákazníkům potřebnou právní jistotu. Poštovní služby se tímto
poskytují transparentním způsobem a zákazníci nejsou vystaveni libovůli provozovatele
poštovních služeb.
Speciální komplexní úprava objektivní odpovědnosti za převzaté věci (poštovní
zásilky) v zákoně o poštovních službách pak umožňuje, aby se odesílatel s provozovatelem
poštovních služeb dohodli například na tom, že provozovatel poštovních služeb nebude za
poštovní zásilku odpovídat. Na základě této skutečnosti pak mohou být obyčejné zásilky
vhazovány do poštovní schránky (aniž by existoval jednoznačný doklad o tom, že byly
skutečně odeslány) a dodávány do domovní schránky adresáta (aniž by existoval jednoznačný
doklad o tom, že byly skutečně dodány). V této souvislosti je nutné konstatovat, že u většiny
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a odesílatele i adresáta zatěžuje co možná nejméně. Další výhodou poštovních služeb
z hlediska veřejnosti je to, že na řádné zajištění nejdůležitějších (základních) služeb dohlíží
stát. Právě proto, že tyto služby jsou pro veřejnost výhodnější než běžné přepravní a logistické
služby, jsou totiž pro společnost nezbytné.
To, co bylo konstatováno výše o poštovních službách, jejichž účelem je dodání
poštovní zásilky, platí obdobně i o druhém typu poštovních služeb – poštovních poukazech.
Také u nich se jedná věcně o tutéž službu jako v případě běžného platebního styku (výplata
příslušné částky předem určené osobě předem stanoveným způsobem). Poštovní poukazy jsou
tedy součástí mnohem širšího trhu platebních služeb. I v tomto případě se jedná o zvláštní
právní režim, který vznikl z historických důvodů a který je v řadě případů výhodnější pro
veřejnost než běžný platební styk. Hlavní roli přitom hraje skutečnost, že na poskytnutí této
služby je právní nárok, k jejímu použití není zapotřebí mít smluvní vztah s některou bankou,
lze ji využít i tehdy, pokud odesílatel nezná bankovní spojení adresáta.
V souvislosti s poštovními poukazy je nutné konstatovat, že se poštovní směrnice (a
tedy ani povinná liberalizace poštovního trhu) poštovních poukazů netýká. Harmonizace
uskutečňovaná formou poštovní směrnice se zaměřuje výhradně jen na poštovní služby,
jejichž účelem je dodání poštovní zásilky (viz čl. 2 bod 1 poštovní směrnice).
K bodu 2 – § 2 písm. a)
Vzhledem k tomu, že se v ustanovení § 3 vymezují základní služby, v jejichž rámci je
použit pojem „poštovní balík“, je žádoucí z důvodu předcházení pochybnostem tento pojem
jednoznačně zahrnout do pojmu „poštovní zásilka“ a tím vzájemně provázat. Cílem není
definovat samostatně pojem „poštovní balík“, nicméně poštovní balík bude fakticky vymezen
prostřednictvím rozměrových parametrů podle § 3 odst. 3, neboť je nežádoucí, aby se druh
poštovní zásilky stanovil podle obsahu. Pro úplnost je nutné konstatovat, že definice poštovní
zásilky podle čl. 2 bodu 6 poštovní směrnice je v souvislosti s přijetím třetí poštovní směrnice
vztažena na všechny provozovatele poštovních služeb, nikoliv jen na držitele poštovní licence
(poskytovatele všeobecných služeb).
Jako příklad rozměrů poštovních zásilek lze odkázat na článek RL 122 Řádu listovních
zásilek v rámci Akt Světové poštovní unie, ve kterém jsou hranice rozměrů zásilek stanoveny
následujícím způsobem:
1. Hranice rozměrů zásilek kromě dopisnic a aerogramů jsou uvedeny dále:
1.1 nejvýše: součet délky, šířky a tloušťky: 900 mm, přičemž největší rozměr nesmí
přesáhnout 600 mm, s dovolenou odchylkou 2 mm; ve svitcích: délka plus dvojnásobný
průměr: 1 040 mm, přičemž největší rozměr nesmí přesáhnout 900 mm, s dovolenou
odchylkou 2 mm;
1.2 nejméně: musí mít plochu, jejíž rozměry nejsou menší než 90 x 140 mm, s dovolenou
odchylkou 2 mm; ve svitcích: délka plus dvojnásobný průměr: 170 mm, přičemž největší
rozměr nesmí být menší než 100 mm.
2. Hranice rozměrů dopisnic jsou následující:
2.1 nejvýše: 120 x 235 mm, s dovolenou odchylkou 2 mm, s podmínkou, že jsou dostatečně
tuhé, aby bez problémů snesly zpracování;
2.2 nejméně: 90 x 140 mm, s dovolenou odchylkou 2 mm. Délka se musí rovnat nejméně
šířce násobené v2 (přibližná hodnota 1,4).
3. Hranice rozměrů aerogramů jsou následující:
3.1 nejvýše: 110 x 220 mm, s dovolenou odchylkou 2 mm;
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šířce násobené v2 (přibližná hodnota 1,4).
Podle článku RC 115 Řádu poštovních balíků v rámci Akt Světové poštovní unie jsou
hranice rozměrů poštovních balíků stanoveny následujícím způsobem:
1. Kterýkoli z rozměrů balíků nesmí přesahovat 2 m anebo 3 m pro součet délky a největšího
obvodu měřeného v jiném směru než po délce.
2. Určení provozovatelé, pro které nejsou přijatelné rozměry stanovené v odstavci 1, ať už pro
všechny balíky nebo jen pro letecké balíky, mohou místo toho zavést některé z následujících
rozměrů:
2.1 1,50 m pro kterýkoli z rozměrů nebo 3 m pro součet délky a největšího obvodu
měřeného v jiném směru než po délce.
2.2 1,05 m pro kterýkoli z rozměrů nebo 2 m pro součet délky a největšího obvod měřeného
v jiném směru než po délce.
3. Balíky nesmějí mít menší rozměry, než jsou nejmenší stanovené rozměry pro psaní.
K bodu 3 – § 2 písm. c)
Z důvodu předcházení pochybnostem se stanoví, že subjekt, který poskytuje služby,
jejichž účelem je dodání poštovní zásilky nebo peněžní částky ze zahraničí do ČR, je rovněž
provozovatelem poštovních služeb a podléhá režimu zákona o poštovních službách v té fázi
předmětné činnosti, která je vykonávána na území ČR.
K bodu 4 – § 2 písm. i)
Zahraničními poštovními službami jsou podle definice v § 2 písm. i) dosavadního
znění zákona o poštovních službách služby fakticky věcně totožné s poštovními službami.
Jejich účel je přitom shodný s účelem vnitrostátních poštovních služeb (dodání v ČR). Po
formálně právní stránce však definici poštovních služeb nevyhovují – nejde o činnost na
základě poštovní smlouvy, ale o činnost na základě podobné smlouvy uzavřené v zahraničí
podle tamního práva. Už proto se pak na ně nevztahuje celá soukromoprávní část zákona
o poštovních službách (§ 4 až 16). Nicméně ta část zahraniční poštovní služby, která je
realizována na území ČR, má podléhat režimu zákona o poštovních službách.
K bodu 5 – § 2 písm. l)
Vzhledem k tomu, že se zrušuje monopol na doručování písemností do 50 g a 18 Kč,
a není důvodné dále rozdělovat poštovní zásilky podle obsahu, zrušuje se tudíž pojem
„písemnost“.
K bodu 6 – § 2 písm. m)
Zavádí se nový pojem „poštovní síť“, který je využit v rámci vymezení pojmu
„poštovní služby“ (§ 1 odst. 2) a dále v § 18 odst. 2 písm. d). Tento pojem je transpoziční
k čl. 2 bodu 2 poštovní směrnice:
poštovní sítí se rozumí systém organizace a zdroje všeho druhu využívané poskytovatelem
nebo poskytovateli všeobecných služeb zejména pro účely
výběru poštovních zásilek zahrnutých do povinné všeobecné služby z přístupových
míst na celém území,
směrování a zpracování těchto zásilek od přístupového místa poštovní sítě až
k dodací poště,
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dodání na adresy udané na zásilkách.

K bodu 7 – § 3
Smyslem ustanovení § 3 zákona o poštovních službách je vymezit v zákoně rozsah
a způsob zajišťování základních poštovních služeb, tj. služeb, které je povinna ČR zajistit ve
stanovené kvalitě na celém svém území a za dostupné ceny pro všechny uživatele (fyzické
i právnické osoby). Výčet základních služeb je taxativní a vychází z ustanovení čl. 3 odst. 4
poštovní směrnice:
Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby všeobecné služby obsahovaly přinejmenším
- výběr, třídění, přepravu a dodání poštovních zásilek do 2 kg,
- výběr, třídění, přepravu a dodání poštovních balíků do 10 kg,
- služby doporučených a cenných zásilek.
Dalším důvodem pro zakotvení základních služeb přímo v zákoně je, že základní
služby, které jsou obsaženy v poštovní licenci a které je tudíž držitel poštovní licence povinen
poskytovat a zajišťovat, jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty podle § 52 zákona
č. 235/2004 Sb. Jedná se o transpoziční ustanovení čl. 132 odst. 1 písm. a) směrnice Rady
2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Smysl
a účel spočívá v tom, aby tyto základní služby nebyly zdraženy o daň z přidané hodnoty,
neboť jsou považovány za součást služeb obecného zájmu, a je tedy ve veřejném zájmu, aby
byly poskytovány za dostupné ceny. Liberalizací trhu poštovních služeb neztratil tento cíl na
významu. Osvobození od daně z přidané hodnoty ovšem představuje zvýhodnění držitele
poštovní licence, které lze odůvodnit rovněž jen jeho úlohami ve veřejném zájmu.
Osvobození nelze rozšířit na další plnění poskytovaná jednotlivým hospodářským subjektům
na individuální bázi.
Technické podrobnosti základních služeb stanoví prováděcí právní předpis, včetně tzv.
základních kvalitativních požadavků těchto služeb – rychlost, spolehlivost, pravidelnost,
hustota obslužných míst apod.
Podle stávající právní úpravy (dosavadní ustanovení § 19 odst. 2 zákona o poštovních
službách) je rozsah základních služeb uveřejněn v Poštovním věstníku (částka 7/2008 – výzva
k podání žádostí o udělení poštovní licence, částka 13/2008 – rozhodnutí o udělení poštovní
licence) a základní kvalitativní požadavky jsou součástí poštovní licence (dosavadní
ustanovení § 22 odst. 1 písm. d) zákona o poštovních službách, částka 13/2008 Poštovního
věstníku ve znění pozdějších změn).
Poštovní směrnice umožňuje rozšířit rozsah základních služeb o další služby.
Navrhuje se tudíž zachovat ve veřejném zájmu v základních službách i službu dodání peněžní
částky poštovním poukazem, neboť tato služba je v některých lokalitách nebo pro některé
skupiny lidí jedinou možností uskutečňování platebního styku. Při přezkumu potřebnosti
uložení povinnosti poskytovat tuto službu bude ČTÚ podle § 37 odst. 4 vzhledem ke
specifické povaze této služby zohledňovat i jiné služby než poštovní, které se poskytují na
území ČR v oblasti platebního styku.
Základní služby uvedené v Poštovním věstníku (částka 13/2008) jsou následující:
1. Obyčejná služba (vnitrostátní)
místo dodání je v České republice; provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje; příjemce
převzetí poštovní zásilky nepotvrzuje; provozovatel za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu
neodpovídá
2. Obyčejná služba pro nevidomé (vnitrostátní)
místo dodání je v České republice; provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje; příjemce
převzetí poštovní zásilky nepotvrzuje; provozovatel za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu
neodpovídá; jako obsah jsou povoleny jen věci pro potřebu nevidomých
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místo dodání je v České republice; provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje; příjemce
převzetí poštovní zásilky potvrzuje; provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek
obsahu; v případě ztráty se náhrada škody poskytuje v paušální výši; v případě poškození
nebo úbytku obsahu se náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo
částky sjednané ve smlouvě
4. Doporučená služba pro nevidomé (vnitrostátní)
místo dodání je v České republice; provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje; příjemce
převzetí poštovní zásilky potvrzuje; provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek
obsahu; v případě ztráty se náhrada škody poskytuje v paušální výši; v případě poškození
nebo úbytku obsahu se náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo
částky sjednané ve smlouvě; jako obsah jsou povoleny jen věci pro potřebu nevidomých
5. Balíková služba (vnitrostátní)
místo dodání je v České republice; provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje; příjemce
převzetí poštovní zásilky potvrzuje; provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek
obsahu; náhrada škody se poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo částky
sjednané ve smlouvě
6. Poštovní poukaz hotovost – hotovost (vnitrostátní)
místo dodání je v České republice; provozovatel převzetí peněžní částky stvrzuje; peněžní
částka je provozovateli předána v hotovosti; příjemce převzetí peněžní částky potvrzuje;
výplata peněžní částky se uskutečňuje v hotovosti
7. Poštovní poukaz účet – hotovost (vnitrostátní)
místo dodání je v České republice; provozovatel převzetí peněžní částky stvrzuje; peněžní
částka je provozovateli předána bankovním převodem; příjemce převzetí peněžní částky
potvrzuje; výplata peněžní částky se uskutečňuje v hotovosti
8. Poštovní poukaz hotovost – účet (vnitrostátní)
místo dodání je v České republice; provozovatel převzetí peněžní částky stvrzuje; peněžní
částka je provozovateli předána v hotovosti; příjemce převzetí peněžní částky potvrzuje;
výplata peněžní částky se uskutečňuje bankovním převodem
9. Obyčejná služba (do zahraničí)
místo dodání je v zahraničí; provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje; příjemce
převzetí poštovní zásilky nepotvrzuje; provozovatel za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu
neodpovídá
10. Obyčejná služba – tiskoviny (do zahraničí)
místo dodání je v zahraničí; provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje; příjemce
převzetí poštovní zásilky nepotvrzuje; provozovatel za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu
neodpovídá; jako obsah jsou povoleny jen tiskoviny
11. Obyčejná služba pro nevidomé (do zahraničí)
místo dodání je v zahraničí; provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje; příjemce
převzetí poštovní zásilky nepotvrzuje; provozovatel za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu
neodpovídá; jako obsah jsou povoleny jen věci pro potřebu nevidomých
12. Doporučená služba (do zahraničí)
místo dodání je v zahraničí; provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje; příjemce převzetí
poštovní zásilky potvrzuje; provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu;
v případě ztráty se náhrada škody poskytuje v paušální výši; v případě poškození nebo úbytku
obsahu se náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo částky
sjednané ve smlouvě; se zahraničním provozovatelem není sjednána závazná doba dodání
13. Doporučená služba – tiskoviny (do zahraničí)
místo dodání je v zahraničí; provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje; příjemce převzetí
poštovní zásilky potvrzuje; provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu;
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obsahu se náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo částky
sjednané ve smlouvě; jako obsah jsou povoleny jen tiskoviny; se zahraničním provozovatelem
není sjednána závazná doba dodání
14. Doporučená služba pro nevidomé (do zahraničí)
místo dodání je v zahraničí; provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje; příjemce převzetí
poštovní zásilky potvrzuje; provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu;
v případě ztráty se náhrada škody poskytuje v paušální výši; v případě poškození nebo úbytku
obsahu se náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo částky
sjednané ve smlouvě; jako obsah jsou povoleny jen věci pro potřebu nevidomých; se
zahraničním provozovatelem není sjednána závazná doba dodání
15. Balíková služba (do zahraničí)
místo dodání je v zahraničí; provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje; příjemce převzetí
poštovní zásilky potvrzuje; provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu;
náhrada škody se poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo částky sjednané ve
smlouvě; se zahraničním provozovatelem není sjednána závazná doba dodání
16. Poštovní poukaz hotovost – hotovost (do zahraničí)
místo dodání je v zahraničí; provozovatel převzetí peněžní částky stvrzuje; peněžní částka je
provozovateli předána v hotovosti; příjemce převzetí peněžní částky potvrzuje; výplata
peněžní částky se uskutečňuje v hotovosti
17. Základní zahraniční poštovní služby
Služby svou povahou obdobné poštovním službám podle bodů 9. až 16., jejichž poskytnutí bylo
sjednáno v zahraničí a jejichž účelem je dodání věcí nebo peněžní částky v České republice.
K bodu 8 – § 4 odst. 1
Zjednodušení stávajícího textu, který je takto srozumitelnější a současně odstraňuje
určitý rozpor mezi vyhlášením (zveřejněním) poštovních podmínek a jejich předložením na
žádost. Odstraňuje se zároveň nadbytečná úprava zachování právního režimu při změně
poštovních podmínek.
K bodu 9 – § 4 odst. 2
Zpřesnění dosavadního normativního textu tak, aby bylo zřejmé, že provozovatel
poštovních služeb vyhlášením poštovních podmínek podle § 4 odst. 1 nabízí poskytnutí
poštovní služby a je povinen tuto službu na základě požadavku uživatele poskytnout
s případnou výjimkou podle § 4 odst. 3.
K bodu 10 – § 4 odst. 3
Legislativně technická úprava, která smysl dosavadního ustanovení § 6 odst. 5
přesunuje do § 4 odst. 3.
K bodu 11 – § 5 odst. 1
Upravují se formálně definiční znaky poštovní smlouvy s cílem tuto definici
zjednodušit. Zároveň se poslední větou odstraňuje za pomoci ostatních definičních znaků
poštovní služby možnost volby právního režimu.
Vzhledem k tomu, že existuje veřejný zájem na tom, aby bylo zajištěno ve stanovené
kvalitě poskytování základních služeb na celém území ČR, je nutné zamezit tomu, aby
srovnatelné nebo zaměnitelné služby se základními službami byly poskytovány mimo rámec
tohoto zákona, resp. v rozporu s poštovními podmínkami, jejichž vymezení a povinné
náležitosti stanoví tento zákon (§ 6). Uživatel základních poštovních služeb nepochybně
očekává stejnou úroveň ochrany při konzumaci těchto služeb. Z tohoto důvodu lze jako
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dodání (poštovních) balíků, je možné si vybrat právní režim, podle kterého se tato služba
může poskytovat např. podle obchodního zákoníku (smlouva o přepravě věci apod.).
Skutečnost, že poštovní služby jsou pro zákazníky výhodnější než jiné alternativní
přepravní služby, znamená, že pro podnikatele bude většinou výhodnější, aby své služby
poskytovali v jiném právním režimu než jako poštovní služby. V takovém případě mají totiž
mnohem větší volnost – nemusejí dodržovat striktní požadavky na detailní úpravu právních
vztahů dané zákonem o poštovních službách, nepodléhají dohledu regulačního úřadu, neplatí
pro ně dokonce ani požadavek na dodržování poštovního tajemství podle § 16 zákona
o poštovních službách. Takové účelové jednání podnikatele má rovněž devastující vliv na
hospodářskou soutěž. Jde zejména o to, že si podnikatel, který tímto způsobem obešel zákon
o poštovních službách, může – na rozdíl od seriózních provozovatelů poštovních služeb – ze
zájemců o své služby vybírat jen ty, kteří mu slibují co největší ekonomický profit.
Poněvadž co největší rozvoj poštovních služeb je v zájmu veřejnosti (tyto služby jsou
pro ni výhodnější), stát musí jejich rozvoj cíleně podporovat. To je také hlavní myšlenka
liberalizace podle unijní právní úpravy – bude-li zde více provozovatelů poštovních služeb,
veřejnost si bude moci vybírat ze širší nabídky. Rozvoj konkurence mezi různými
provozovateli pak bude mít příznivý vliv na kvalitu a ceny poštovních služeb.
Pokud se chce podnikatel odchýlit od právní úpravy pro ostatní přepravní služby
obsažené v jiných právních předpisech (občanský zákoník, obchodní zákoník, přepravní řády
apod.), je samozřejmé, že takové služby musí poskytovat na základě speciální úpravy
obsažené v zákoně o poštovních službách, tedy jako poštovní služby. Takové jednání
podnikatele nelze považovat za ryze soukromoprávní problém vztahů mezi ním a jeho
zákazníkem.
K bodu 12 – § 5 odst. 3
Legislativně technická úprava zohledňující změny v § 6.
K bodu 13 – § 6 odst. 2 až 4
Poštovní podmínky se stávají primárně návrhem na uzavření smlouvy ze strany
provozovatele poštovních služeb a jejich obsah by měl korespondovat s rozsahem a povahou
nabízených služeb. Zákon tak stanoví jednoduchým a srozumitelným způsobem pouze
povinné minimální náležitosti poštovních podmínek s ohledem na ochranu uživatele
(spotřebitele), transparentnost a nediskriminaci (popis nabízené služby, údaje o ceně, popř.
kvalitě služby, možnost reklamací, náhrada škody, skutečnosti, jejichž sjednání zákon
předpokládá, atd.). Poštovní podmínky odpovídají svým charakterem všeobecným obchodním
podmínkám a není důvod stanovovat pro poštovní služby zvláštní režim a poštovní podmínky
schvalovat, a to zejména v liberalizovaném prostředí, kdy může na trhu působit větší počet
podnikatelů. Současně však musí být zajištěna kompetence ČTÚ pro případ, že by poštovní
podmínky nebyly v souladu se zákonem. Navrhuje se tudíž nová kompetence pro ČTÚ
v první fázi upozornit provozovatele poštovních služeb na rozpor poštovních podmínek se
zákonem, včetně stanovení lhůty k nápravě; pokud k nápravě nedojde, zahájí ČTÚ následně
řízení o správním deliktu.
K bodu 14 – § 6 odst. 5
Předmětné ustanovení se vypouští, neboť vzhledem k nově navržené konstrukci
poštovních podmínek byl obsah tohoto ustanovení přesunut do § 4 odst. 3.
K bodu 15 – § 7 odst. 2
Zpřesnění stávající právní úpravy a změna textu poznámky pod čarou č. 3a.
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K bodu 16 – § 15 odst. 4
S ohledem na znění § 102 odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb., Celní zákon, ve znění
pozdějších předpisů, je ustanovení § 15 odst. 4 nadbytečné, neboť není třeba vázat výkon
činnosti celního deklaranta na osobu poskytovatele poštovní služby, pokud tuto činnost může
vykonávat na základě živnosti každý. Navíc navrhované znění pouze předpokládá dohodu
stran, která není jinak vyloučena, a může být tudíž součástí poštovních podmínek.
K bodu 17 – § 16 odst. 8
Napravení nedostatku ve stávající právní úpravě týkající se institutu „poštovního
tajemství“, které se vztahuje i na zahraniční poštovní služby.
K bodu 18 – § 17, 18, 19, 20, 21, 22
K § 17, 18, 19
Vzhledem k novým povinnostem stanoveným ve třetí poštovní směrnici (např.
informační povinnost provozovatelů poštovních služeb nebo dohled ČTÚ nad celým
poštovním trhem) je nutné vést evidenci provozovatelů poštovních služeb. Z tohoto důvodu
by bylo neefektivní, pokud by dotčené subjekty žádaly o živnostenské oprávnění na
živnostenském úřadě a posléze se evidovaly na ČTÚ. Navrhovaná ustanovení § 17, 18 a 19
snižují administrativní zátěž pro zahájení podnikatelské činnosti v oblasti poštovních služeb
a v konečném důsledku i na výkon podnikatelské činnosti v této oblasti tím, že provozovatel
poštovních služeb bude komunikovat pouze s ČTÚ, který bude rovněž jako jediný vykonávat
dohled a kontrolní činnost. Podmínky podnikání v oblasti poštovních služeb byly převzaty ve
velké míře podle živnostenského zákona.
Stávající provozovatelé poštovních služeb budou mít možnost ve lhůtě 3 měsíců ode
dne nabytí účinnosti zákona učinit bezúplatně oznámení na ČTÚ o své podnikatelské činnosti
v oblasti poštovních služeb.
V § 19 se upravuje mechanizmus evidence provozovatelů poštovních služeb a proces
vydávání osvědčení o podnikání v oblasti poštovních služeb. Vydání osvědčení o oznámení
podnikání v oblasti poštovních služeb podléhá správnímu poplatku podle položky 113 přílohy
k zákonu o správních poplatcích.
K § 20
Zachovává se stávající právní úprava, která stanoví, že podmínkou provozování
poštovní služby, jejímž účelem je dodání peněžní částky poštovním poukazem, je poštovní
licence. Vzhledem k tomu, že podle nové právní úpravy může být držitelů poštovní licence
více a ke specifičnosti samotné poštovní služby poštovního poukazu, která zároveň spadá do
oblasti platebního styku, se stanoví, že tuto službu může poskytovat pouze ten držitel poštovní
licence, jehož poštovní licence obsahuje tuto službu. Fakticky to znamená, že tuto službu
podle přechodných ustanovení bude poskytovat pouze Česká pošta, s. p., přičemž tato
povinnost podléhá přezkumu (§ 37 odst. 4) stejně jako povinnost poskytovat a zajišťovat jiné
základní služby s tím, že ČTÚ může při přezkumu přihlížet k alternativním způsobům
zajištění všeobecné dostupnosti platebního styku na celém území ČR, aniž by předmětný
alternativní způsob musel být poštovní službou.
Pro úplnost je nutné konstatovat, že na tuto poštovní službu dopadá ustanovení § 29
zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu. Toto ustanovení stanoví, že vykonávat činnost na základě poštovní
smlouvy a za podmínek stanovených zákonem o poštovních službách, jejímž účelem je
dodání poukázané peněžní částky, může pouze osoba, která je držitelem osvědčení
o způsobilosti vydaného Ministerstvem financí, které je vydá pouze v případě, pokud žadatel,
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orgánu žadatele, osoba, která bude řídit podnikání žadatele, a skutečný majitel žadatele jsou
osobami bezúhonnými.
K § 21
Ustanovení vymezuje obsah poštovní licence a stanoví definici držitele poštovní
licence. Obsah poštovní licence se proti dosavadní právní úpravě v § 19 odst. 1 mění
vzhledem ke zrušení monopolu na dodávání některých poštovních zásilek (písemnosti do
hmotnosti 50 g a ceny 18 Kč), tudíž nově poštovní licence již neobsahuje tzv. „poštovní
oprávnění“, ale pouze tzv. „poštovní povinnost“.
K § 22
Dosavadní řízení o udělení licence se nahrazuje řízením o výběru nejlepší žádosti
o udělení licence, které lze považovat za nejvhodnější, zcela transparentní a nediskriminační
způsob pro určení provozovatele poštovních služeb (držitele poštovní licence), který bude mít
povinnost poskytovat a zajišťovat základní poštovní služby ve stanovené kvalitě, v souladu
s čl. 4 poštovní směrnice. Řízení o výběru nejlepší žádosti o udělení licence je nutné doplnit
podrobněji z důvodu předejití interpretačním problémům s příliš stručnou úpravou podle
§ 146 správního řádu.
V rámci výběrového řízení na držitele poštovní licence bude ČTÚ hodnotit zejména
finanční, technické a odborné podmínky uchazeče a jím uvedené čisté náklady na poskytování
základních služeb. S ohledem na tuto skutečnost budou případné předpokládané čisté náklady
klíčovým hlediskem pro hodnocení podané žádosti, přičemž proto, aby mohl být výběr na
základě tohoto kritéria považován za objektivní a transparentní, nemůže být přípustná situace,
kdy dojde následně k nárůstu čistých nákladů oproti výši, na jejímž základě byl příslušný
uchazeč vybrán. V této situaci lze jen obtížně ospravedlnit velkou míru právní a ekonomické
nejistoty na straně ostatních provozovatelů poštovních služeb, kteří by měli mít povinnost
přispívat na účet pro financování základních služeb. V situaci, kdy by měli možnost reálně
odhadnout výši svého příspěvku na účet pro jednotlivé roky, je nepřijatelné, aby se v relativně
krátkém horizontu měnily čisté náklady držitele poštovní licence a potažmo tedy výše jejich
předpokládaného příspěvku. Z důvodu mimořádných zjevně nepředvídatelných okolností
(vyšší moc) může ovšem držitel poštovní licence podle § 34b odst. 5 návrhu zákona požádat
o úhradu vyšších čistých nákladů, než které uvedl v žádosti o udělení poštovní licence.
V § 22 odst. 9 se upravuje nový institut, který umožní ČTÚ v případě, že se nikdo
nezúčastní výběrového řízení nebo nikdo nebude vybrán, uložit povinnost (rozhodnutím
o udělení poštovní licence) poskytovat základní služby provozovateli poštovních služeb, který
by z hlediska působení na trhu poštovních služeb nejlépe zabezpečil poskytování základních
služeb. Tento institut je rovněž v souladu s čl. 4 poštovní směrnice a obdobně se vyskytuje
např. v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
K bodům 19 až 22 – § 23
Legislativně technické úpravy, které vyplývají z předchozích úprav normativního
textu. Zrušovaný text se týká základních kvalitativních požadavků, které se nově stanovují
prováděcím právním předpisem podle § 3 odst. 3. Regulace cen v oblasti základních služeb,
které jsou obsahem poštovní licence, bude spadat do kompetence ČTÚ.
Nově se umožňuje změnit obsah poštovní licence na základě přezkumu úrovně kvality
a způsobu poskytování a zajišťování základních služeb na celém území ČR podle základních
kvalitativních požadavků a přezkumu povinnosti držitele poštovní licence poskytovat
a zajišťovat základní služby podle § 37 odst. 4. Po přezkumu bude provedena veřejná
konzultace k záměru ČTÚ případně změnit poštovní licenci podle § 37 odst. 5. Vzhledem
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vhodné, aby o změnu poštovní licence mohl požádat držitel poštovní licence.
K bodům 23 až 26 – § 24, 25
Ruší se možnost pro držitele poštovní licence požádat o odnětí poštovní licence, neboť
by se podle nově navrhované právní úpravy jednalo o nesystémový aspekt např. vzhledem
k nově navrhovanému institutu v ustanovení § 22 odst. 9 (uložení povinnosti poskytovat
a zajišťovat základní služby). Doba platnosti poštovní licence může být nejdéle 5 let a podle
dosavadní právní úpravy byla stanovena lhůta, po kterou musel držitel poštovní licence
vykonávat činnosti v souladu s poštovní licencí, na 2 roky ode dne doručení žádosti o odnětí
poštovní licence.
K bodu 27 – § 26, 27, 28, 29, 29a, 30 a 31
Institut „zvláštní poštovní licence“ se zrušuje, neboť je v rámci nově navrhované
právní úpravy nepotřebný. Dosud tento institut nebyl nikdy aplikován.
K bodu 28 – § 32
Navrhované změny vyplývají z předchozích úprav normativního textu. Základní
kvalitativní požadavky totiž vydá ČTÚ prováděcím právním předpisem podle § 3 odst. 3
a institut „zvláštní poštovní licence“ se zrušuje. Z důvodu transparentnosti se stanovuje, aby
v Poštovním věstníku v souladu s čl. 4 odst. 2 poštovní směrnice byly jednoznačně vymezené
„práva a povinnosti“ držitele poštovní licence zveřejněny.
K bodu 29 – nadpis hlavy V
Legislativně technická změna.
K bodu 30 – § 32a, 32b
K § 32a
Text ustanovení § 32a transponuje čl. 22a poštovní směrnice (poskytování informací),
který nově zakotvuje třetí poštovní směrnice. Smyslem ustanovení je upravit v právním řádu
pro nezávislého regulátora – ČTÚ – nástroj, kterým by mohl plnohodnotně zabezpečit
implementaci poštovní směrnice. Stanovuje se tudíž povinnost provozovatelů poštovních
služeb poskytnout přiměřené a relevantní informace ČTÚ na písemnou žádost. Preferovaná
forma poskytování informací je elektronická, a to zpravidla v předvídatelných a pravidelných
případech zejména při statistickém zjišťování dat.
K § 32b
Čl. 14 odst. 10 poštovní směrnice umožňuje členským státům uložit povinnost
provozovatelům poštovních služeb vést oddělené účetnictví v souvislosti s případným
přispíváním na účet pro financování základních služeb (§ 34c) v rámci úhrady čistých
nákladů, které představují nespravedlivou finanční zátěž. Uvedená povinnost je nezbytná, aby
mohl být určen tržní podíl jednotlivých provozovatelů poštovních služeb na poštovním trhu
a výše případné platby na financování základních služeb.
K bodům 31 až 34 – § 33
Upravují se práva a povinnosti držitele poštovní licence, které vyplývají z poštovní
směrnice. Jedná se zejména o zajištění nediskriminačního přístupu pro všechny uživatele
k základním službám podle čl. 5 odst. 1 poštovní směrnice, o zajištění dostatečně podrobných
a aktuálních informací o určitých parametrech nabízených základních služeb podle čl. 6
poštovní směrnice, o zpřístupnění transparentních, jednoduchých a nenákladných postupů pro
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směrnice nebo nezávislé sledování přepravních dob podle čl. 16 poštovní směrnice.
Stanovuje se, aby základní služby, které jsou obsaženy v poštovní licenci, byly
poskytovány za nákladově orientované ceny podle čl. 12 poštovní směrnice.
Umožňuje se, aby držitel poštovní licence v rámci podnikání mohl uplatňovat ceny
s nižším ziskem, než jak by vyplývalo z vymezení nákladově orientovaných cen, nesmí ovšem
tento rozdíl uplatnit v rámci čistých nákladů.
Stanovuje se výjimka z povinnosti poskytovat základní služby za nákladově
orientované ceny v případě, že tyto ceny by nemohly být považovány za všeobecně dostupné,
a proto ČTÚ uplatnil cenovou regulaci v případě základní služby ; další výjimkou je základní
služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby.
Aby mohl ČTÚ účinně dohlížet na poskytování a zajišťování základních služeb ve
stanovené kvalitě a za dostupné ceny, musí mít včas relevantní informace. Změny cen
základních služeb, které jsou obsaženy v poštovní licenci, v případě jejich zvýšení musí ČTÚ
přezkoumávat z hlediska cenové dostupnosti; proto je stanovena delší lhůta (90 dnů), ve které
by ČTÚ mohl případně uplatnit cenovou regulaci.
K bodu 35 – § 33a
Zpřesňuje se stávající právní úprava (dosavadní § 33 odst. 5 zákona o poštovních
službách) týkající se problematiky oddělené evidence výnosů a nákladů za jednotlivé základní
služby, kterou musí vést držitel poštovní licence. Podrobnější pravidla stanoví ČTÚ
vyhláškou.
K bodu 36 – nadpis hlavy VI
Vkládá se nový nadpis hlavy VI „Sdílení zvláštních služeb a prvků poštovní
infrastruktury“.
K bodu 37 – § 34
Navržené ustanovení transponuje čl. 11a poštovní směrnice (sdílení poštovní
infrastruktury), které nově zakotvuje třetí poštovní směrnice.
Jedná se o přístup k následujícím prvkům poštovní infrastruktury a zvláštním službám,
které souvisejí s provozováním poštovní infrastruktury:
- databáze adres s informacemi o adresátech, kteří požádali o dodávání na jiné než
odesílateli uvedené adrese a o jejich nových adresách,
- poštovní přihrádky,
- dodávací schrány,
- služba dosílky,
- služba vrácení odesílateli,
- služba dodání na adresy uvedené na poštovních zásilkách.
Pokud nedojde k dohodě o přístupu k poštovní infrastruktuře, může být podán návrh
na rozhodnutí sporu ČTÚ. Podání návrhu na rozhodnutí sporu podléhá správnímu poplatku.
Držitel poštovní licence nemůže být nucen ke sdílení poštovní infrastruktury, pokud
by hrozilo selhání poskytování základních služeb nebo ohrožení bezpečnosti provozu.
Stanovuje se výjimka pro systém poštovních směrovacích čísel z povinnosti sdílet tento
systém za úplatu.
Aby mohl ČTÚ rozhodovat spory o cenách za přístup k poštovní infrastruktuře, je
nutné požadovat po držiteli poštovní licence vést oddělené účetnictví služeb spojených
s přístupem k poštovní infrastruktuře.
V obecné rovině lze konstatovat, že se navrhuje právní úprava rozhodování sporů tak,
jak odpovídá úpravě v oblasti elektronických komunikací se zohledněním všech specifik
poštovních služeb a využitím poznatků z aplikace těchto ustanovení v praxi.
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K bodu 38 – nadpis hlavy VII
Vkládá se nadpis nové hlavy VII „Regulace cen základních služeb“.
K bodu 39 – § 34a
Pouze v případě, že nákladově orientované ceny základních služeb, za které je povinen
tyto služby sjednávat držitel poštovní licence podle § 33 odst. 5, nebude možné považovat za
cenově dostupné, neboť by tato skutečnost byla v rozporu s veřejným zájmem, může ČTÚ
přistoupit k cenové regulaci. Cenová regulace se nebude uplatňovat u poštovních poukazů,
které budou poskytovány vždy za nákladově orientované ceny. Nákladově orientovanou
cenou se rozumí cena, která zahrnuje efektivně a účelně vynaložené náklady a přiměřený zisk.
Tato cena se stanovuje tak, aby zajistila návratnost investic v přiměřeném časovém období
a zohlednila příslušná rizika.
Rozhodnutí o ceně bude závazné pouze pro držitele poštovní licence, jehož
poštovní licence obsahuje konkrétní službu, o které bylo rozhodnuto, že bude cenově
regulována.
Rozhodnutí o ceně musí být podle třetí poštovní směrnice soudně přezkoumatelná,
proto nelze použít institut cenového rozhodnutí podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, proti
němuž se opravné prostředky nepřipouští, jak vyplývá z judikatury Ústavního soudu
a Nejvyššího správního soudu (nález pléna Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2000, sp. zn. Pl. ÚS
24/99 a návazný rozsudek Nejvyššího správního soudu č. 783/2006 uveřejněný ve Sbírce
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu podle rozsudku ze dne 9. 10. 2003, čj. 7 A 6/2002 50), podle kterých je cenové rozhodnutí podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pramenem
práva, takže není přezkoumatelné obecným soudem.
Regulace cen v oblasti poštovních služeb, resp. základních služeb, bude nově spadat
do kompetence ČTÚ (dosud regulaci cen pro vnitrostátní poštovní služby vykonává
Ministerstvo financí), přičemž rozhodnutí ČTÚ musí být soudně přezkoumatelné podle
ustanovení čl. 22 odst. 3 poštovní směrnice, které nově zakotvuje třetí poštovní směrnice.
Regulace cen se tedy vztahuje pouze na základní služby, které jsou obsaženy v poštovní
licenci držitele poštovní licence. Rozumí se, že doplňkové služby, které jsou nezbytné pro
zajištění základních služeb, jsou součástí základních služeb, tudíž je není nutné upravovat
zvlášť jako je tomu u dosavadní právní úpravy.
Cenovou kontrolu podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, provádějí cenové kontrolní
orgány v rozsahu své působnosti stanovené ve zvláštním právním předpisu, kterým je zákon
č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.
Pro úplnost je nutné konstatovat, že základní služby, které jsou obsaženy v poštovní
licenci a které je tudíž držitel poštovní licence povinen poskytovat a zajišťovat, jsou
osvobozeny od daně z přidané hodnoty podle § 52 zákona č. 235/2004 Sb. Jedná se
o transpoziční ustanovení čl. 132 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne
28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Smysl a účel spočívá v tom,
aby tyto základní služby nebyly zdraženy o daň z přidané hodnoty, neboť jsou považovány za
součást služeb obecného zájmu, a je tedy ve veřejném zájmu, aby byly poskytovány za
dostupné ceny. Liberalizací trhu poštovních služeb neztratil tento cíl na významu.
K bodu 40 – nadpis hlavy VIII
Vkládá se označení nové hlavy – stanovení a financování čistých nákladů.
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K § 34b
Z důvodu zrušení monopolu a liberalizace trhu poštovních služeb se navrhuje zakotvit
specifický mechanizmus financování základních služeb formou úhrady případných čistých
nákladů, které představují nespravedlivou finanční zátěž, prostřednictvím příspěvků
provozovatelů poštovních služeb podle čl. 7 odst. 3 písm. b) poštovní směrnice.
Ustanovení § 34b vymezuje pojem „čisté náklady“, upravuje proceduru získávání
nezbytných podkladů pro stanovení čistých nákladů. Samotný podrobný postup výpočtu
čistých nákladů bude upraven prováděcím právním předpisem, včetně metodiky započítávání
nehmotných a tržních výhod.
Čistými náklady spojenými s povinnostmi poskytovat základní služby jsou veškeré
náklady, které se týkají praktického poskytování základních služeb a které jsou pro ně
nezbytné. Čisté náklady na základní služby se vypočítají jako rozdíl mezi čistými náklady
určeného provozovatele poštovních služeb (držitel poštovní licence), který vykonává
povinnost poskytovat základní služby, a téhož provozovatele poštovních služeb, který
povinnost poskytovat základní služby nevykonává. Při výpočtu se zohlední všechny další
důležité faktory, včetně jakýchkoli nehmotných a tržních výhod, které držitel poštovní licence
získá, nároku na přiměřený zisk a pobídek k nákladové efektivnosti.
Dále se zohledňuje správné vyčíslení nákladů, kterým by se držitel poštovní licence
mohl vyhnout, kdyby povinnost poskytovat základní služby neplnil. Výpočet čistých nákladů
by měl zohlednit výhody, včetně nehmotných výhod, které držitel poštovních služeb má.
Výpočet čistých nákladů spojených s určitými aspekty povinnosti poskytovat základní
služby se musí provádět odděleně tak, aby se zabránilo dvojímu zaúčtování jakýchkoli
přímých nebo nepřímých výhod a nákladů. Celkové čisté náklady na povinnost poskytovat
základní služby každého držitele poštovní licence se vypočítávají jako souhrn čistých nákladů
vzniklých z jednotlivých základních služeb při zohlednění veškerých nehmotných výhod.
ČTÚ je odpovědný za ověření čistých nákladů. Držitel poštovní licence je povinen
spolupracovat s ČTÚ, aby bylo možné čisté náklady ověřit.
Nepředpokládá se vznik čistých nákladů za poštovní poukazy, neboť tato služba musí
být poskytována vždy za nákladově orientované ceny.
K § 34c
V § 34c se upravuje financování čistých nákladů, které představují pro držitele
poštovní licence nespravedlivou finanční zátěž. Za nespravedlivou finanční zátěž se považuje
stav, kdy čisté náklady dosahují takové výše, že není vzhledem k ekonomické situaci držitele
poštovní licence možné od něho spravedlivě požadovat, aby je snášel. Z hlediska předcházení
pochybnostem o výši čistých nákladů, které mohou představovat nespravedlivou finanční
zátěž, se stanoví objektivní kritérium, jež za nespravedlivou finanční zátěž nepovažuje čisté
náklady do výše 1 procenta celkových nákladů držitele poštovní licence za kalendářní rok,
resp. zúčtovací období.
Čisté náklady, od kterých se odečte výše čistých nákladů nepředstavující
nespravedlivou finanční zátěž, uhradí prostřednictvím zvláštního účtu sektor poštovních
služeb, resp. všichni provozovatelé poštovních služeb, jejichž výnosy v zúčtovacím období
z poskytování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb jsou v souhrnu vyšší než
10 000 000 Kč. Výše platby jednotlivých provozovatelů poštovních služeb se stanoví na
základě jejich podílu na trhu poštovních služeb. Plátcem bude rovněž držitel poštovní licence,
neboť se na něho nevztahuje ustanovení čl. 9 odst. 2 poštovní směrnice, které zapovídá
současné uložení povinnosti poskytovat základní služby a přispívat do „fondu“. Držitel
poštovní licence je totiž podle navrhované právní úpravy určen zvláštním způsobem podle
čl. 4 poštovní směrnice. Vzhledem k tomu, že nelze sektor poštovních služeb neúměrně
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v zúčtovacím období z poskytování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb a tím
je rovněž naplněna zásada přiměřenosti podle čl. 7 odst. 5 poštovní směrnice.
Pokud by měla nastat skutečnost směřující k případné úhradě v souvislosti
s financováním čistých nákladů, které představují nespravedlivou finanční zátěž pro držitele
poštovní licence, budou respektována ustanovení čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie
a příslušná ustanovení zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby tato případná úhrada byla v souladu
s pravidly upravujícími poskytování veřejné podpory.
K bodům 42 a 43 – § 35
Vzhledem k tomu, že navrhovaná právní úprava umožňuje existenci více držitelů
poštovní licence, je žádoucí stanovit, který z nich bude mít právo uvádět poštovní známky do
oběhu.
K bodu 44 – § 36a
V návrhu zákona se zásadním způsobem rozšiřují úkoly ČTÚ při dohledu nad
poštovním trhem. Až dosud se jeho dohled zaměřoval v podstatě jen na Českou poštu, s. p.;
nově bude muset dohlížet i na ostatní provozovatele poštovních služeb. Právě dohled na to,
zda jsou ustanovení zákona o poštovních službách skutečně v praxi naplňována, je pro řádnou
funkci liberalizovaného trhu klíčový. Proto se stanovuje působnost ČTÚ tak, aby byl naplněn
smysl a účel poštovní směrnice.
S ohledem na organizaci ČTÚ danou zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, kterým je ČTÚ zřízen, se doplňují ustanovení (§ 36a odst. 2 až 6) řešící otázky
funkční příslušnosti jednotlivých stupňů organizace ČTÚ tak, aby z hlediska významu byla
tato struktura respektována. Navržená úprava vychází z dosavadního rozdělení kompetencí
mezi příslušné orgány ČTÚ v elektronických komunikacích.
K bodům 45 až 52 – § 37
Upravuje se mediační role ČTÚ pro spory v rámci všech poštovních služeb v souladu
s čl. 19 odst. 1 poštovní směrnice. Dále se stanovuje působnost pro ČTÚ rozhodnout
o konkrétní službě, zda má povahu poštovní služby a podléhá tudíž zákonu o poštovních
službách.
Teoreticky může nastat situace, že základní služby ve stanovené kvalitě budou
zajišťovány na území ČR tržními mechanizmy. Pokud tato situace nenastane, což je alespoň
v počáteční fázi pravděpodobné, upravuje se způsob (§ 37 odst. 4 a 5), jak zajistit všeobecnou
dostupnost základních služeb (výběrové řízení). Vždy ovšem musí být určen provozovatel
poštovních služeb, který bude zajišťovat závazky vyplývající z členství ČR ve Světové
poštovní unii.
V prvním kroku by měl být uplatněn mechanizmus přezkumu; v jeho rámci musí ČTÚ
ověřit, zda jsou na trhu jednotlivé služby z rozsahu základních služeb dostupné za
stanovených podmínek. Přezkum by měl být ukončen půl roku před uplynutím doby uložení
povinnosti poskytovat základní služby tak, aby bylo možné provést výběrové řízení a byla
zajištěna v případě potřeby kontinuita poskytování základních služeb. V případě, že by bylo
v rámci přezkumu prokázáno, že poskytování požadovaných základních služeb je zajištěno na
základě tržních mechanizmů, nebude nutné ukládat žádnou povinnost. Předpokládá se veřejná
konzultace s dotčenými subjekty, v jejímž rámci by byly seznámeny se záměrem ČTÚ uložit
nebo neuložit povinnost poskytovat základní služby, a v zásadě každý bude mít možnost se
k tomuto záměru vyjádřit. Důsledkem veřejné konzultace tak může být i přehodnocení záměru
Úřadu.
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K bodu 53 – § 37a
Ministerstvo vnitra v rámci meziresortního připomínkového řízení upozornilo, že
navrhované doplnění skutkových podstat přestupků a správních deliktů právnických
a podnikajících fyzických osob, jakož i stávající úprava, není v souladu s instruktážním
materiálem „Zásady právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů v zákonech
upravujících výkon veřejné správy“. Skutkové podstaty správních deliktů jsou formulovány
nepřesně a neurčitě, bez odkazu na konkrétní hmotněprávní povinnost, jejíž porušení se
sankcionuje. Z těchto důvodů považovalo Ministerstvo vnitra za nezbytné v rámci
předkládaného návrhu provést celkovou revizi sankčních ustanovení v zákoně č. 29/2000 Sb.
a předloženým návrhem je novelizovat „vcelku“, tedy upravit ustanovení o správním trestání
tak, jak se vyskytuje v zákonech upravujících výkon veřejné správy, které byly měněny nebo
doplňovány v posledních letech.
K bodům 54 a 55 – § 37c
Doplňuje se skutková podstata přestupku a sankce za tento přestupek, přičemž sazba
pokuty do 20 000 Kč, která je stanovena již za přestupek uvedený v písmeni b), je pro případy
porušení mlčenlivosti obvyklá. Rozhodně nelze aplikovat sazbu pokuty do 2 000 000 Kč, kdy
hrozí správní delikt právnické a podnikající fyzické osoby podle § 37a odst. 2 písm. l), proto
je postih fyzické osoby jednající jménem nebo zastupující nositele poštovního tajemství za
porušení mlčenlivosti podle § 16 odst. 1 až 3 separován do samostatného ustanovení.
K bodům 56 a 57 – § 38 odst. 2 a 3
Nové znění § 38 odst. 2 upravuje donucovací pokuty, které mohou být uloženy až do
výše 10 mil. Kč. Ustanovení odstavce 3 se zrušuje z důvodu legislativně technických změn
vyplývajících z předchozích úprav normativního textu, tj. vnitřní organizace ČTÚ podle § 36a
odst. 2 až 6 a zakotvení výběrového řízení podle § 22.
K bodu 58 – § 40
Vzhledem k charakteru a rozsahu informací, které by měly být v Poštovním věstníku
nově publikovány, se dosavadní (papírová) forma věstníku i povinnost držitele poštovní
licence umožnit nahlédnutí do tohoto věstníku jeví jako nepřiměřené a zbytečně
administrativně zatěžující. Navrhovaná pouze elektronická forma Poštovního věstníku
odpovídá i snahám ČR o rozvoj informační společnosti a navíc se tímto zásadním způsobem
snižuje finanční zatížení dotčených subjektů (ČTÚ i držitele poštovní licence).
K bodu 59 – § 41
ČTÚ se zmocňuje k vydání šesti vyhlášek týkajících se
- specifikace základních služeb a základních kvalitativních požadavků při poskytování
a zajišťování základních služeb (§ 3 odst. 3),
- formuláře pro oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb (§ 18 odst. 1),
- způsobu sledování evidence výnosů a příjmů provozovatelů poštovních služeb (§ 32b
odst. 3),
- vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence [§ 33 odst. 4
písm. e)],
- obsahu, formy a způsobu uveřejnění výsledků poskytování a zajišťování základních služeb
(§ 33a odst. 2),
- postupu při stanovení čistých nákladů, postupu pro výpočet čistých nákladů jednotlivých
základních služeb, postupu pro vymezení nehmotných a tržních výhod (§ 34b odst. 7).
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K Čl. II – Přechodná ustanovení
Přechodná ustanovení upravují změnu evidence podnikatelů v oblasti poštovních
služeb a oznámení tohoto podnikání u ČTÚ. U stávajících provozovatelů poštovních služeb
tato změna nebude vyžadovat zaplacení správního poplatku.
V současné době zajišťuje základní služby Česká pošta, s. p.; stejně tomu bylo
i kdykoliv v minulosti. Jedině tento podnik má totiž v tuto chvíli k dispozici rozsáhlou síť
provozoven a poštovních schránek, bez níž nelze zajistit dostupnost základních služeb
kdekoliv na území ČR. V této souvislosti je třeba upozornit, že pouhé celoplošné dodávání
nutně takovou síť nevyžaduje. Dodávání se uskutečňuje zpravidla mimo provozovnu,
v případě obyčejných zásilek vhazovaných do domovních schránek pak dokonce prakticky
vždy mimo provozovnu.
Bez vlastních provozoven nebo poštovních schránek se však již nelze obejít při
poštovním podání. Síť vlastních provozoven je potřebná i pro vyzvedávání poštovních
zásilek, které se z nějakého důvodu nedodávají do adresátova bydliště či sídla (adresát nebyl
zastižen, odesílatel nebo adresát si přejí dodání do poštovní přihrádky aj.).
Celostátní síť provozoven, která z historických důvodů patří České poště, s. p., je
považována za přirozený monopol – z ekonomických důvodů není pravděpodobné, že by si
stejně rozsáhlou síť pořídil další podnikatel na tomto trhu. Náklady na její zřízení a provoz
jsou totiž tak vysoké, že nelze předpokládat, aby potenciální výnosy z podnikání v takové
duplicitní síti přesáhly tyto náklady. Z povahy věci vyplývá, že přinejmenším v blízké
budoucnosti nebude jiné alternativy, než aby základní služby zajišťovala i nadále Česká pošta,
s. p., resp. její právní nástupce. V poštovní směrnici se rovněž za primární způsob zajištění
základních služeb i nadále považuje přímé určení subjektu, který bude základní služby ve
veřejném zájmu poskytovat a zajišťovat (viz čl. 4 odst. 2 poštovní směrnice, jakož i recitál 23
třetí poštovní směrnice).
Podle čl. 4 odst. 2 poštovní směrnice je tedy možné určit konkrétního poskytovatele
všeobecných služeb (v terminologii ČR držitele poštovní licence, který bude poskytovat
a zajišťovat základní služby), přičemž toto určení podléhá pravidelnému přezkumu; nicméně
délka trvání tohoto určení má poskytnout dostatečně dlouhou dobu pro návratnost investic.
Z povahy věci vyplývá, že je žádoucí v rámci zajištění kontinuity poskytování základních
služeb v ČR udělit České poště, s. p., poštovní licenci na základě zákona. Vzhledem k tomu,
že podle poštovní směrnice je nutný pravidelný přezkum a nelze tudíž udělit České poště, s.
p., poštovní licenci na dobu neurčitou, stanoví se České poště, s. p., doba platnosti poštovní
licence do konce roku 2017. Na následující období se vyhlásí výběrové řízení, kterému bude
předcházet přezkum situace na trhu poštovních služeb podle § 37 odst. 4 a konzultace
s dotčenými subjekty podle § 37 odst. 5. V řízení o změně poštovní licence podle § 23 zákona
o poštovních službách bude možné na základě přezkumu měnit rozsah základních služeb,
které je povinen držitel poštovní licence poskytovat a zajišťovat ve veřejném zájmu, nejdříve
ode dne 1. ledna 2016, v zájmu adaptace České pošty, s. p., na nové liberalizované prostředí.
Pro úplnost je nutné uvést, že období platnosti poštovní licence udělené České poště,
s. p., na konci roku 2008 končí dne 31. prosince 2012 (viz částka 13/2008 Poštovního
věstníku).
Vzhledem k tomu, že Česká pošta, s. p., má povinnosti vyplývající nejen ze zákona
o poštovních službách, zakotvuje se pro ni dále zvláštní režim. V současnosti Česká pošta,
s. p., jako jediný možný držitel poštovní licence zajišťuje podle různých zákonů některé
služby, které nelze zahrnout mezi poštovní služby. Cílem transpoziční novely zákona
o poštovních službách není tuto situaci měnit, proto se stanoví povinnost České poště, s. p.,
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licence. Jedná se o následující činnosti, které má zajistit držitel poštovní licence:
a) držitel poštovní licence zprostředkovává výplaty dávek důchodového pojištění
v hotovosti podle § 116b zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení,
b) držitel poštovní licence je kontaktním místem veřejné správy, prostřednictvím kterého
lze činit podání správním orgánům podle § 8a odst. 2 písm. e) zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
c) držitel poštovní licence je pověřenou osobou, která je povinna poukázat poplatníky
zaplacené rozhlasové poplatky Českému rozhlasu a poplatníky zaplacené televizní
poplatky České televizi § 11 a § 12 odst. 3 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových
a televizních poplatcích a o změně některých zákonů,
d) držitel poštovní licence je provozovatelem informačního systému datových schránek
podle § 14 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů.
Dále se v přechodných ustanoveních stanovují lhůty, ve kterých provozovatelé
poštovních služeb musí začít plnit povinnosti stanovené novou právní úpravou, a postup
získávání informací ČTÚ pro případ uplatnění čistých nákladů za rok 2013, neboť účetní
evidence budou mít provozovatelé poštovních služeb povinnost vést podle nové právní úpravy
až ode dne 1. července 2013.
Cenová rozhodnutí ČTÚ a Ministerstva financí v oblasti poštovních služeb vydané
podle dosavadní právní úpravy zůstávají v platnosti nejdéle do konce 12. kalendářního měsíce
ode dne nabytí účinnosti zákona, pokud do té doby nerozhodne ČTÚ jinak.
K Čl. III – Zrušovací ustanovení
Vzhledem k tomu, že se zrušuje zmocnění k vydání nařízení (dosavadní § 18 odst. 4
zákona o poštovních službách), zrušuje se i samotné nařízení č. 512/2005 Sb., o stanovení
rozsahu poštovního oprávnění. Nařízení stanovovalo, že
a) hmotnost poštovní zásilky určující, kdy není provozování poštovní služby, jejímž účelem je
dodání písemnosti, vyhrazeno podle zákona o poštovních službách držitelům poštovní licence
a zvláštní poštovní licence, činí 50 g.
b) částka určující, kdy není provozování poštovní služby, jejímž účelem je dodání písemnosti,
vyhrazeno podle zákona o poštovních službách držitelům poštovní licence a zvláštní poštovní
licence, činí 18 Kč.

ČÁST DRUHÁ – změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
K Čl. IV
V souvislosti s regulací cen se navrhuje zrušit dosavadní dělbu působnosti mezi
Ministerstvem financí (ceny vnitrostátních poštovních služeb) a ČTÚ (ceny mezinárodních
poštovních služeb). Nově by měl být regulujícím orgánem pouze ČTÚ (tak, jak je tomu
například i v oblasti elektronických komunikací). Pro dosavadní historicky vzniklé rozdělení
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regulace věcných podmínek. ČTÚ se již nyní zabývá dohledem na správné členění společných
nákladů pro účely kalkulace cen, nově se pak bude zabývat i otázkami čistých nákladů, které
s cenami úzce souvisejí. Cenová regulace se bude nově týkat pouze základních služeb a bude
závazná pro držitele poštovní licence v rámci základních služeb, které jsou obsaženy v jeho
poštovní licenci.
K Čl. V – Přechodné ustanovení
Přechodné ustanovení stanoví, že zahájená a nedokončená řízení o cenové regulaci
v působnosti Ministerstva financí v oblasti poštovních služeb se dokončí podle dosavadní
právní úpravy.

ČÁST TŘETÍ – změna zákona o živnostenském podnikání
K Čl. VI
Vzhledem k tomu, že se koncentrují činnosti státní správy v oblasti poštovních služeb
do jednoho úřadu – ČTÚ, vyjímá se z působnosti živnostenských úřadů, resp. živnostenského
zákona, oblast poštovních služeb.
K Čl. VII – Přechodné ustanovení
Živnostenské úřady po nabytí účinnosti tohoto zákona zastaví řízení ve věci oboru
činnosti náležející do živnosti volné „Provozování poštovních a zahraničních poštovních
služeb“.

ČÁST ČTVRTÁ – změna zákona o správních poplatcích
K Čl. VIII
Zavádějí se nové správní poplatky s ohledem na rozšíření působnosti ČTÚ. Jedná se
o poplatek za osvědčení pro provozovatele poštovních služeb (§ 19) a jeho změny a dále
poplatek za rozhodnutí sporu týkajícího se přístupu k poštovní infrastruktuře (§ 34).
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K Čl. IX
Účinnost se předpokládá ode dne 1. ledna 2013 v souladu s článkem 3 třetí poštovní
směrnice, neboť ČR využila možnost odložit provádění této směrnice.

V Praze dne 2. listopadu 2011

RNDr. Petr Nečas, v. r.
předseda vlády

Ing. Martin Kocourek, v. r.
ministr průmyslu a obchodu
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Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn
a doplnění
Změna zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých
zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů – část
první
ČÁST PRVNÍ
PRÁVNÍ ÚPRAVA POŠTOVNÍCH SLUŽEB
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje podmínky pro
poskytování a provozování poštovních služeb, práva a povinnosti, které při poskytování
a provozování poštovních služeb vznikají, jakož i zvláštní práva a zvláštní povinnosti těch
provozovatelů poštovních služeb, kteří mají povinnost zajišťovat základní služby.
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
podmínky pro podnikání v oblasti poštovních služeb, podmínky pro poskytování
a provozování poštovních služeb, práva a povinnosti, které při této činnosti vznikají,
jakož i zvláštní práva a zvláštní povinnosti těch provozovatelů poštovních služeb, kteří
mají povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby, a výkon státní správy a regulaci
v oblasti poštovních služeb.
(2) Poštovní službou je činnost prováděná na základě poštovní smlouvy a za podmínek
stanovených tímto zákonem, jejímž účelem je dodání poštovní zásilky nebo poukázané
peněžní částky.
(2) Poštovní službou je činnost prováděná podle poštovní smlouvy a za podmínek
stanovených tímto zákonem. Poštovní služba zpravidla zahrnuje poštovní podání,
třídění a přepravu poštovní zásilky prostřednictvím poštovní sítě a je prováděna za
účelem dodání poštovní zásilky příjemci. Za poštovní službu se považuje i dodání
poukázané peněžní částky.
§2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) poštovní zásilkou věci, které byly provozovatelem převzaty jako jeden celek k poskytnutí
poštovní služby,
a) poštovní zásilkou adresná zásilka v konečné podobě, ve které má být provozovatelem
dodána poštovní zásilkou se rozumí i poštovní balík,
b) poštovním poukazem poštovní služba, jejímž účelem je dodání poukázané peněžní částky,
c) provozovatelem osoba poskytující poštovní služby nebo zajišťující zahraniční poštovní
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d) odesílatelem osoba, která je na poštovní zásilce nebo v dokladu o poštovním poukazu jako
odesílatel označena; není-li odesílatel označen, je jím osoba, která poštovní smlouvu uzavřela,
e) adresátem osoba, která je na poštovní zásilce nebo v dokladu o poštovním poukazu jako
adresát odesílatelem označena,
f) příjemcem adresát, popřípadě jiná osoba, které podle poštovní smlouvy má nebo může být
vydána poštovní zásilka nebo vyplacena poukázaná peněžní částka,
g) dodáním vydání poštovní zásilky nebo výplata poukázané peněžní částky provozovatelem
příjemci,
h) vrácením vydání poštovní zásilky nebo výplata poukázané peněžní částky provozovatelem
odesílateli, případně jiné osobě, které podle poštovní smlouvy má nebo může být vrácena,
i) zahraniční poštovní službou služba svou povahou obdobná poštovním službám, jejíž
poskytnutí bylo sjednáno v zahraničí a jejímž účelem je dodání věcí nebo peněžní částky
v České republice,
i) zahraniční poštovní službou služba, jejíž poskytnutí bylo sjednáno v zahraničí a jejímž
účelem je dodání poštovní zásilky nebo peněžní částky v České republice a která spadá
do oblasti poštovních služeb v té fázi, jež je provozovatelem zajišťována na území České
republiky,
j) základními službami poštovní služby a zahraniční poštovní služby, které jsou vzhledem
k potřebám veřejnosti pod ochranou státu zajišťovanou způsobem podle tohoto zákona,
k) zahraničním provozovatelem ten, kdo se v zahraničí v součinnosti s provozovatelem podílí
na poskytnutí poštovní služby do zahraničí,
l) písemností sdělení v písemné podobě na listině určené konkrétní osobě,
m) l) poštovním podáním převzetí poštovní zásilky nebo poukazované peněžní částky
provozovatelem k poskytnutí poštovní služby.,
m) poštovní sítí systém organizace činností a technologické prvky, technická zařízení, síť
provozoven nebo specifické služby provozovatele, které využívá pro zajištění
poskytování poštovních služeb.
§3
Poskytovat za úplatu služby, jejichž účelem je vydání písemnosti předem určené
osobě, nebo takové služby nabízet, lze jen za podmínky, že jsou nebo mají být poskytovány
podle tohoto zákona. To neplatí,
a) jde-li o službu poskytovanou na základě mezinárodní smlouvy, která je součástí právního
řádu České republiky,
b) jde-li o službu, jejímž účelem je vydání průvodních listin spolu s věcmi, jichž se týkají,
c) jestliže je vydání písemnosti předem určené osobě součástí služby jiné povahy a nelze je
s ohledem na účel zajišťovat v rámci samostatné poštovní služby,
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písemné podobě na listině, nebo
e) jde-li o službu, jejíž poskytnutí bylo sjednáno v zahraničí.
Základní služby
(1) Základní služby zahrnují
a) službu dodání poštovních zásilek do 2 kg,
b) službu dodání poštovních balíků do 10 kg,
c) službu dodání peněžní částky poštovním poukazem,
d) službu dodání doporučených zásilek, kterou se rozumí služba poskytující záruku
náhrady škody v paušální výši pro případ ztráty, poškození nebo úbytku obsahu
poštovní zásilky a dávající odesílateli důkaz o poštovním podání poštovní zásilky
a případně na jeho žádost důkaz o jejím dodání adresátovi,
e) službu dodání cenných zásilek, kterou se rozumí služba poskytující záruku náhrady
škody pro případ ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky, a to až do výše
odesílatelem udané hodnoty poštovní zásilky,
f) službu bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby,
g) služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České
republiky ve Světové poštovní unii.
(2) Základní služby musí být poskytovány
a) trvale na celém území České republiky,
b) ve stanovené kvalitě, která je v souladu s potřebami veřejnosti,
c) za dostupné ceny umožňující využívání základních služeb v rozsahu odpovídajícím
běžné potřebě osob,
d) každý pracovní den a musí umožnit v těchto dnech nejméně jedno poštovní podání
a dále alespoň jedno dodání na adresu každé fyzické nebo právnické osoby, nebo ve
výjimečných případech, zejména je-li místo dodání nebezpečné nebo neúměrně obtížně
dostupné, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem podle odstavce 3 jedno
dodání do vhodného zařízení nebo dodávací schrány,
e) způsobem, který odpovídá požadavkům úředního doručování písemností podle
zvláštního právního předpisu.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnou technickou specifikaci
jednotlivých základních služeb včetně rozměrů poštovních balíků a jiných poštovních
zásilek a dále stanoví podle odstavce 2 způsob poskytování a zajišťování základních
služeb tak, aby byl realizován v kvalitě, jež je ve veřejném zájmu nezbytná (dále jen
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rychlost, spolehlivost a pravidelnost základních služeb, dostatečnou hustotu obslužných
míst zajišťujících poštovní podání, jakož i nezbytnou úroveň informovanosti uživatelů
o způsobu zajištění základních služeb.
HLAVA II
POŠTOVNÍ SLUŽBY
Uzavření poštovní smlouvy
§4
(1) Vyhlášením poštovních podmínek nabízí provozovatel každému uzavření poštovní
smlouvy podle těchto poštovních podmínek; vyhlášením se rozumí zveřejnění poštovních
podmínek ve všech provozovnách provozovatele na místě veřejně přístupném, případně též
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel je povinen předložit na žádost poštovní
podmínky k nahlédnutí v kterékoliv své provozovně, v níž lze poštovní smlouvu uzavřít.
Není-li doba platnosti poštovních podmínek výslovně stanovena, lze jejich platnost ukončit
jen oznámením vyhlášeným stejným způsobem jako poštovní podmínky; práva a povinnosti,
které vznikly na základě těchto poštovních podmínek, zůstávají jejich pozdější změnou nebo
zrušením nedotčena. Provozovatel je povinen zpřístupnit v každé své provozovně
a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup poštovní podmínky. Tímto
zpřístupněním nabízí každému uzavření poštovní smlouvy.
(2) Provozovatel je povinen uzavřít poštovní smlouvu s každým, kdo mu její uzavření
v mezích poštovních podmínek a způsobem v nich stanoveným navrhne požaduje.
(3) Provozovateli nevzniká povinnost uzavřít poštovní smlouvu, jestliže jejím
obsahem mají být také odchylky od práv a povinností nebo jejich doplnění podle § 6 odst. 5,
které se mají stát obsahem právního vztahu vzniklého z poštovní smlouvy, nebo jejich
doplnění podmínkou však je, že je na takovou možnost v poštovních podmínkách
upozorněno a že se těmito odchylkami a doplňky nezmění povaha nabízené poštovní
služby.
(4) Provozovatel je oprávněn při uzavírání poštovní smlouvy požadovat, aby odesílatel
prokázal, že poštovní zásilka a její úprava odpovídají poštovním podmínkám; není však
povinen to zjišťovat.
§5
(1) Z poštovní smlouvy vzniká provozovateli povinnost dodat poštovní zásilku nebo
poukázanou peněžní částku způsobem v ní určeným příjemci. Není-li sjednáno jinak,
uzavřením poštovní smlouvy vznikne odesílateli povinnost uhradit provozovateli dohodnutou
cenu. Poštovní smlouvou se provozovatel zavazuje odesílateli, že dodá poštovní zásilku
nebo peněžní částku z místa poštovního podání sjednaným způsobem příjemci do místa
uvedeného v adrese, a odesílatel se zavazuje, není-li sjednáno jinak, uhradit
provozovateli dohodnutou cenu. Za poštovní smlouvu se považuje jakákoliv smlouva,
jejímž předmětem je poskytnutí poštovní služby.
(2) Provozovatel neodpovídá za nesplnění povinností podle poštovní smlouvy z příčin
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nebo zvláštním právním předpisem.2)
(3) Není-li s provozovatelem dohodnuto něco jiného, odesílatel je povinen upravit
poštovní zásilku způsobem podle § 6 odst. 3 písm. b) a c) 2 písm. c) a d).
§6
Poštovní podmínky
(1) Poštovní podmínky musejí mít písemnou formu.
(2) Poštovní podmínky obsahují
a) požadavky, které má splnit odesílatel před uzavřením poštovní smlouvy,
b) způsob, jakým se má postupovat při poštovním podání,
c) práva a povinnosti, které se mají stát obsahem právního vztahu vzniklého z poštovní
smlouvy.
(3) Z poštovních podmínek podle odstavce 2 písm. a) musí vyplývat vždy
a) způsob, jakým lze provozovateli navrhnout uzavření poštovní smlouvy,
b) povinná úprava poštovní zásilky, její přípustné rozměry a hmotnost,
c) který obsah poštovní zásilky je považován za nebezpečný nebo vyžadující zvláštní
zacházení, jakož i povinná zvláštní úprava takové poštovní zásilky nebo další náležitosti,
které musí splnit odesílatel,
d) který obsah poštovní zásilky není dovolen.
(4) Z poštovních podmínek podle odstavce 2 písm. c) musí vyplývat vždy
a) způsob dodání,
b) postup provozovatele v případě, že poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku
nebylo možno dodat,
c) cena3) poštovní služby, způsob její úhrady a rozsah nároků odesílatele na její vrácení,
jestliže provozovatel porušil povinnost podle poštovní smlouvy,
d) způsob přijetí a projednání námitek proti jednání provozovatele, kterým porušil povinnost
podle poštovní smlouvy, jakož i způsob uplatnění nároků z tohoto porušení vyplývajících,
e) rozsah odpovědnosti provozovatele za vzniklou škodu podle § 13 odst. 1,
f) omezení výše náhrady škody podle § 13 odst. 4,
g) způsob přijetí a projednání podnětů, že při poskytování poštovní služby došlo ke škodě,
jakož i způsob uplatnění nároků ze vzniklé škody vyplývajících,
h) postup provozovatele při otevření poštovní zásilky podle § 8,

- 84 -

i) postup provozovatele při prodeji nebo zničení poštovní zásilky nebo její části podle § 9
a 10, včetně lhůty, jejímž uplynutím je takové nakládání s poštovní zásilkou podmíněno.
(5) Při uzavírání poštovní smlouvy lze sjednat odchylky od práv a povinností podle
odstavce 2 písm. c) nebo jejich doplnění; podmínkou však je, že je na takovou možnost
v poštovních podmínkách upozorněno a že se těmito odchylkami a doplňky nezmění povaha
nabízené poštovní služby.
(2) Poštovní podmínky musí srozumitelným, úplným a snadno přístupným
způsobem obsahovat minimálně
a) popis poskytované poštovní služby,
b) způsob, jakým lze uzavřít poštovní smlouvu,
c) požadovanou úpravu poštovní zásilky, její rozměry a hmotnost,
d) ustanovení určující, který obsah poštovní zásilky je považován za nebezpečný nebo
vyžaduje zvláštní zacházení, jakož i povinnou zvláštní úpravu takové poštovní zásilky,
e) ustanovení určující nedovolený obsah poštovní zásilky,
f) způsob a podmínky dodání,
g) cenu poštovní služby, způsob její úhrady a rozsah nároku odesílatele na její vrácení,
jestliže provozovatel porušil povinnost vyplývající z poštovní smlouvy,
h) postup provozovatele při nemožnosti dodání poštovní zásilky,
i) způsob uplatnění reklamace vad poskytované poštovní služby, včetně údajů o tom, kde
a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit a lhůty o jejím vyřízení,
j) postup provozovatele při otevření poštovní zásilky podle § 8,
k) postup provozovatele při prodeji nebo zničení poštovní zásilky nebo její části podle
§ 9 a § 10, včetně lhůty, jejímž uplynutím je takové nakládání se zásilkou podmíněno,
l) rozsah odpovědnosti za vzniklou škodu podle § 13 odst. 1,
m) omezení výše náhrady škody podle § 13 odst. 4,
n) výčet ustanovení, od nichž se nelze odchýlit dohodou stran,
o) podmínky pro zaslání poštovní zásilky nebo peněžní částky do zahraničí, pokud
takovou službu nabízí.
(3) Provozovatel je povinen nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změny
poštovních podmínek uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně
a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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(4) Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vyzve provozovatele, aby ve
lhůtě ne kratší než 10 dnů provedl změnu poštovních podmínek, jsou-li v rozporu
s tímto zákonem nebo prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu nebo pokud je
to nezbytné k dosažení ochrany spotřebitelů, a to z důvodu nekalých obchodních praktik
nebo z důvodu diskriminace spotřebitele17); v tomto případě se odstavec 3 nepoužije.
Nedojde-li k nápravě ve lhůtě stanovené ve výzvě, Úřad zahájí řízení o správním deliktu.
§7
Práva z poštovní smlouvy
(1) Právo nakládat s poštovní zásilkou nebo poukázanou peněžní částkou má až do
jejího dodání jen odesílatel; provozovatel může s poštovní zásilkou nebo poukázanou peněžní
částkou zacházet jen v nezbytné míře a jen takovým způsobem, který je součástí poskytování
poštovní služby.
(2) Jiné osoby a orgány mohou s poštovní zásilkou nebo poukázanou peněžní částkou
nakládat jen tehdy, bylo-li to dohodnuto nebo stanoví-li to zvláštní právní předpis.3a) Jiné
osoby a orgány neuvedené v odstavci 1 mohou s poštovní zásilkou nebo poukázanou
peněžní částkou až do doby jejího dodání nakládat jen tehdy, je-li to v souladu
s poštovní smlouvou nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis3a).
(3) Práva z poštovní smlouvy se promlčují uplynutím jednoho roku od poštovního
podání, nestanoví-li tento zákon něco jiného.
§8
Otevření poštovní zásilky
(1) Provozovatel je oprávněn otevřít poštovní zásilku, jestliže
a) ji nelze dodat a současně ji nelze vrátit nebo nemá být podle poštovní smlouvy vrácena,
b) je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle poštovních podmínek za
nebezpečnou, nebo věc, jejíž poštovní podání není podle poštovních podmínek dovoleno,
c) byla poškozena,
d) je důvodná obava, že došlo nebo že by do dodání mohlo dojít ke vzniku škody, nebo
e) je to nezbytné k dodržení povinností uložených provozovateli zvláštním právním
předpisem.3b)
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poštovní zásilku, z jejíž vnější úpravy je
zřejmé, že je podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu České republiky, 4)
nedotknutelná.
(3) Provozovatel je povinen o otevření poštovní zásilky informovat při dodání
adresáta, popřípadě odesílatele při vrácení poštovní zásilky.
(4) Obsah poštovní zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu
nezbytném pro zajištění účelu prohlídky. Při otevírání musí být zajištěna ochrana skutečností,
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(§ 16) a listovního tajemství.6)
§9
Prodej poštovní zásilky provozovatelem
(1) Provozovatel je oprávněn po uplynutí sjednané lhůty prodat poštovní zásilku nebo
její část, jestliže
a) poštovní zásilku nelze dodat a současně ji nelze vrátit nebo nemá být podle poštovní
smlouvy vrácena, nebo
b) je důvodná obava, že se obsah poštovní zásilky do dodání znehodnotí.
(2) Prodat nelze poštovní zásilku, jež je podle mezinárodní smlouvy, která je součástí
právního řádu České republiky,4) nedotknutelná. Prodat nelze takový obsah poštovní zásilky,
na který se vztahuje listovní tajemství.6)
(3) Je-li to možné, výtěžek z prodeje po odečtení nákladů na uskladnění, nákladů
prodeje a nezaplacené části ceny (dále jen „čistý výtěžek“) vydá provozovatel odesílateli.
Nebyl-li čistý výtěžek vydán, odesílatel má právo požádat o jeho vydání ve lhůtě podle § 7
odst. 3; po marném uplynutí této lhůty právo na vydání čistého výtěžku zaniká a čistý výtěžek
připadne provozovateli.
§ 10
Zničení poštovní zásilky provozovatelem
(1) Provozovatel je oprávněn po uplynutí sjednané lhůty zničit poštovní zásilku nebo
její část, jestliže se obsah poštovní zásilky zcela nebo zčásti znehodnotil.
(2) Provozovatel je oprávněn i před uplynutím sjednané lhůty zničit poštovní zásilku
nebo její část, jestliže je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí.
(3) Nedojde-li k prodeji poštovní zásilky, kterou nelze dodat a současně ji nelze vrátit
nebo nemá být podle poštovní smlouvy vrácena, provozovatel ji po uplynutí sjednané lhůty
zničí.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahuje na poštovní zásilku, jež je podle
mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu České republiky,4) nedotknutelná.
§ 11
Vydání poukázané peněžní částky odesílateli
Nebyla-li poukázaná peněžní částka dodána ani vrácena, provozovatel ji vyplatí
odesílateli, pokud o to odesílatel požádá do deseti let od poštovního podání; po marném
uplynutí této lhůty právo na vydání peněžní částky zaniká a peněžní částka připadne
provozovateli.
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§ 12
(1) Za škodu vzniklou při poskytování poštovních služeb odpovídá provozovatel
v rozsahu stanoveném tímto zákonem a poštovní smlouvou.
(2) Provozovatel odpovídá jen za škodu, která vznikla v době od poštovního podání do
dodání či vrácení.
(3) Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou odesílatelem nebo příjemcem.
(4) Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou neodvratitelnou událostí, pokud
není sjednáno jinak.
(5) Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou zabavením nebo zadržením poštovní
zásilky nebo poukázané peněžní částky nebo jiným opatřením, pokud byly provedeny podle
tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu.2)
(6) Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou zvláštní povahou nebo vadností
obsahu poštovní zásilky.
(7) Dokud poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka nebyla dodána, právo na
náhradu škody má odesílatel; po jejím dodání má toto právo adresát.
(8) Právo na náhradu škody nelze postoupit jinému, není-li sjednáno jinak.
(9) Škoda se hradí v penězích.
§ 13
(1) Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky
provozovatel odpovídá jen v rozsahu sjednaném v poštovní smlouvě. Za jinak vzniklé škody
na poštovní zásilce odpovídá, jen bylo-li to v poštovní smlouvě sjednáno.
(2) Při ztrátě poštovní zásilky hradí provozovatel škodu ve výši ceny, kterou měla
poštovní zásilka v době a místě jejího poštovního podání. Byla-li však sjednána náhrada
škody v paušální výši, provozovatel hradí škodu ve výši sjednané paušální částky.
(3) Je-li obsah poštovní zásilky poškozen nebo je neúplný, provozovatel hradí škodu
ve výši rozdílu mezi cenou, kterou měla poštovní zásilka v době a místě jejího poštovního
podání, a cenou, kterou by měla v době a místě poštovního podání poštovní zásilka poškozená
nebo neúplná; je-li však účelné provést opravu, provozovatel hradí škodu ve výši nákladů
opravy.
(4) Pokud odesílatel v souladu s poštovní smlouvou uvedl na poštovní zásilce částku,
kterou ji oceňuje, škoda se hradí nejvýše do této částky. V ostatních případech se škoda hradí
nejvýše do částky sjednané v poštovní smlouvě; nebyla-li taková částka sjednána, výše
náhrady není omezena.

- 88 (5) Prokáže-li se, že ztráta, poškození nebo úbytek obsahu poštovní zásilky vznikly
úmyslným jednáním zaměstnance provozovatele nebo osoby oprávněné za provozovatele
jednat nebo jiné osoby, které provozovatel použil, anebo provozovatele, který je fyzickou
osobou, náhrada škody se poskytne ve výši podle odstavců 2 a 3, přičemž k omezení rozsahu
odpovědnosti sjednanému podle odstavce 1 ani k omezení výše náhrady škody podle odstavce
4 se nepřihlíží. Pokud byla sjednána náhrada škody v paušální výši podle odstavce 2 věty
druhé, lze místo nároku na náhradu škody v paušální výši uplatnit vůči provozovateli nárok na
náhradu škody podle odstavce 2 věty první.
§ 14
Za škodu vzniklou v souvislosti s poštovním poukazem provozovatel odpovídá jen
tehdy, bylo-li to v poštovní smlouvě sjednáno.
§ 15
Poštovní zásilky a poštovní poukazy do zahraničí
(1) Při sjednávání smlouvy o poštovní zásilce do zahraničí nebo o poštovním poukazu
do zahraničí se ustanovení § 2 až 14 použijí přiměřeně s přihlédnutím k účasti zahraničního
provozovatele a k předpisům platným v zahraničí.
(2) Lhůta pro promlčení práv ze smlouvy o poštovní zásilce do zahraničí nebo
o poštovním poukazu do zahraničí může být sjednána odlišně od ustanovení § 7 odst. 3,
pokud je takovou úpravou lhůty podmíněna součinnost zahraničního provozovatele při
poskytnutí poštovní služby.
(3) Odpovědnost provozovatele za škodu vzniklou v souvislosti s poštovní zásilkou do
zahraničí nebo poštovním poukazem do zahraničí může být sjednána odlišně od ustanovení §
12 až 14, pokud je takovou úpravou odpovědnosti provozovatele za škodu podmíněna
součinnost zahraničního provozovatele při poskytnutí poštovní služby.
(4) Provozovatel je přímým zástupcem odesílatele při celním řízení,9) není-li sjednáno
jinak.
HLAVA III
POŠTOVNÍ TAJEMSTVÍ
§ 16
(1) Provozovatel, osoba podílející se na poskytování poštovních služeb a osoba
vykonávající činnost podle § 37 (dále jen „nositel poštovního tajemství“) mají povinnost
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se poskytované nebo poskytnuté poštovní
služby, které se při své činnosti dozvěděli. Znalosti těchto skutečností smějí využívat jen pro
potřeby poskytování poštovní služby nebo činnosti podle § 37; nesmějí umožnit, aby se s nimi
neoprávněně seznámila jiná osoba.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na informace, ze kterých nevyplývá, kdo byl
odesílatelem ani kdo byl adresátem.
(3) Nositel poštovního tajemství může sdělit informace o poskytované nebo
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adresáta, zástupci odesílatele nebo adresáta, popřípadě jiným osobám, které s vědomím
odesílatele nebo adresáta jednají v jejich prospěch.
(4) Zprostit nositele poštovního tajemství povinností podle odstavce 1 může jen
odesílatel, adresát, právní nástupce odesílatele nebo adresáta a zástupce odesílatele nebo
adresáta.
(5) Zjišťovat obsah poštovní zásilky smí jen provozovatel při jejím otevření podle § 8
odst. 1.
(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nevztahují na případ, kdy má provozovatel
poštovních služeb podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu2) povinnost
a) sdělit osobám a orgánům oprávněným podle zvláštního právního předpisu3a) informace
o poskytované nebo poskytnuté poštovní službě, nebo jim umožnit, aby tyto informace
získaly,
b) vydat osobám a orgánům oprávněným podle zvláštního právního předpisu3a) poštovní
zásilku nebo poukázanou peněžní částku, nebo
c) učinit nebo umožnit jiná opatření.
(7) Provozovatel poštovních služeb je povinen
a) vydat na nezbytně nutnou dobu orgánům oprávněným k použití zpravodajské techniky
podle zvláštního právního předpisu9a) poštovní zásilku, nebo jim umožnit jiná opatření
dotýkající se poštovní zásilky, a to na žádost vedoucího tohoto orgánu nebo jím pověřené
osoby a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem,9a)
b) zachovávat mlčenlivost o postupu podle písmene a).
(8) Ustanovení odstavců 1 až 7 se použijí obdobně i na zahraniční poštovní služby.
HLAVA IV
PROVOZOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB
Podmínky pro provozování poštovních služeb
§ 17
zrušen
§ 18
(1) Podmínkou provozování poštovních služeb je živnostenské oprávnění podle
zvláštního právního předpisu.10)
(2) Podmínkou provozování poštovní služby, jejímž účelem je dodání písemnosti nebo
dodání peněžní částky poukázané poštovním poukazem, je dále poštovní licence nebo zvláštní
poštovní licence podle tohoto zákona.
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a) poštovní službu poskytovanou bezúplatně,
b) poštovní službu poskytovanou za cenu vyšší nebo rovnou částce, kterou stanoví vláda
nařízením,
c) poštovní službu, jejímž účelem je dodání poštovní zásilky s hmotností vyšší nebo rovnou
hmotnosti, kterou stanoví vláda nařízením,
d) poštovní službu, jejímž účelem je dodání poštovní zásilky v zahraničí,
e) poštovní službu poskytovanou na základě mezinárodní smlouvy, která je součástí právního
řádu České republiky,
f) poštovní službu, jejímž účelem je dodání průvodních listin spolu s věcmi, jichž se týkají,
nebo
g) poštovní službu, při níž je sdělení určené konkrétní osobě přepravováno výhradně v jiné
než písemné podobě na listině.
(4) Vláda stanoví nařízením v souladu s právem Evropských společenství1) částku
podle odstavce 3 písm. b) a hmotnost podle odstavce 3 písm. c); částka ani hmotnost nesmí
být vyšší, než je nezbytné pro vytvoření ekonomických předpokladů pro řádné plnění
poštovní povinnosti.
Poštovní licence
§ 19
(1) Obsahem poštovní licence je
a) povinnost zajistit všeobecnou dostupnost základních služeb na celém území České
republiky (dále jen "poštovní povinnost"),
b) oprávnění provozovat poštovní služby podle § 18 odst. 2 (dále jen "poštovní oprávnění").
(2) Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") zveřejní v Poštovním věstníku,
které poštovní služby a které zahraniční poštovní služby jsou vzhledem k potřebám veřejnosti
základními službami.
§ 20
(1) O udělení poštovní licence rozhoduje Úřad na základě písemné žádosti podané na
výzvu Úřadu zveřejněnou v Poštovním věstníku (dále jen "výzva"). K žádosti musí být
připojeny doklady prokazující splnění podmínek podle § 21 odst. 1 písm. a) a c) a návrh
poštovních podmínek podle § 21 odst. 1 písm. b). Ve výzvě Úřad uvede základní služby, na
které se vztahuje poštovní povinnost, a další služby, které musí držitel poštovní licence
zajišťovat podle zvláštních právních předpisů.11)
(2) Na udělení poštovní licence není právní nárok.
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poštovní licence udělována, nesmí ani zčásti zasahovat do období, na které byla udělena jiná
poštovní licence.
§ 21
Podmínky pro udělení poštovní licence
(1) Poštovní licenci může Úřad udělit osobě,
a) která je držitelem živnostenského oprávnění k provozování služeb uvedených ve výzvě,
b) která předloží návrh poštovních podmínek poštovních služeb uvedených ve výzvě, jenž je
způsobilý k tomu, aby Úřad mohl s poštovními podmínkami vyslovit souhlas; návrh
poštovních podmínek musí vždy odpovídat požadavkům úředního doručování písemností
podle zvláštních právních předpisů,
c) která má technické, organizační, ekonomické a personální předpoklady k provozování
služeb uvedených ve výzvě, včetně zajištění jejich všeobecné dostupnosti na celém území
České republiky.
(2) Při rozhodování o udělení poštovní licence přihlíží Úřad i k rozsahu dosavadního
podnikání žadatele v oblasti poštovních nebo jiných obdobných služeb.
§ 22
Udělení poštovní licence
(1) V rozhodnutí o udělení poštovní licence Úřad
a) stanoví období, na které se poštovní licence uděluje,
b) uloží poštovní povinnost v rozsahu podle § 20 odst. 1 a udělí poštovní oprávnění,
c) vysloví souhlas s poštovními podmínkami poštovních služeb uvedených ve výzvě, které
žadatel o poštovní licenci předložil, s výjimkou cen,3)
d) stanoví další povinnosti držitele poštovní licence tak, aby poštovní povinnost byla plněna
v kvalitě, jež je ve veřejném zájmu nezbytná (dále jen "základní kvalitativní požadavky");
základní kvalitativní požadavky se týkají zejména rychlosti, spolehlivosti a pravidelnosti
základních služeb, dostatečné hustoty obslužných míst zajišťujících poštovní podání, otevírací
doby provozoven, způsobu dodání a vrácení, vhodného poskytování informací o základních
službách a způsobu jejich užití a rychlého a účinného projednávání námitek.
(2) Udělenou poštovní licenci nelze bez souhlasu Úřadu převést na jinou osobu. Úřad
může vyslovit souhlas s převodem poštovní licence na jinou osobu jen za podmínky, že tato
osoba splňuje podmínky podle § 21 odst. 1.
§ 17
Podmínky podnikání v oblasti poštovních služeb
(1) Podnikat v oblasti poštovních služeb mohou za podmínek stanovených tímto
zákonem fyzické nebo právnické osoby, které splňují obecné podmínky pro podnikání
podle tohoto zákona.
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(2) Obecnými podmínkami pro podnikání v oblasti poštovních služeb se rozumí
a) u fyzických osob dosažení věku nejméně 18 let a plná způsobilost k právním úkonům,
b) bezúhonnost,
c) skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba nemá v evidenci daní u orgánů Finanční
správy České republiky ani u orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek
s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení
jeho úhrady na splátky.
(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl
pravomocně odsouzen
a) pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň 1
roku,
b) pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním, na který se nevztahuje
písmeno a), nebo
c) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s podnikáním v oblasti poštovních
služeb,
pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.
(4) U právnické osoby musí podmínku bezúhonnosti podle odstavce 3 splňovat
členové statutárního orgánu.
(5) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů,
u zahraničních osob doklady podle § 18 odst. 3 písm. b). Úřad si vyžádá výpis z evidence
Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu18). Žádost o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě,
a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Podnikat v oblasti poštovních služeb nemůže fyzická nebo právnická osoba,
na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, ode dne
a) prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty v době
běhu lhůty podle zvláštního právního předpisu19),
b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování podniku nebo ode
dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování podniku.
(7) Podnikat v oblasti poštovních služeb nemůže fyzická nebo právnická osoba,
a to po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního
návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního
řízení. Podnikat v oblasti poštovních služeb nemůže dále fyzická nebo právnická osoba,
a to po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu proto, že
majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. Byl-li konkurs zrušen

- 93 z jiného důvodu, překážka podnikání v oblasti poštovních služeb uvedená v odstavci 6
odpadá dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu.
§ 18
Oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb
(1) Oprávnění k podnikání v oblasti poštovních služeb vzniká dnem doručení
písemného oznámení podnikání, které splňuje náležitosti podle odstavců 2 a 3, Úřadu,
a to prostřednictvím formuláře (dále jen „oznámení“), jehož vzor Úřad stanoví
prováděcím právním předpisem. Úřad uveřejní formulář též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(2) Oznámení obsahuje náležitosti podle § 37 odst. 2 správního řádu a dále
a) zahraniční fyzické osoby adresu místa trvalého pobytu mimo území České republiky,
adresu místa pobytu v České republice, pokud byl povolen, adresu umístění organizační
složky na území České republiky, pokud ji zřizuje u zahraniční právnické osoby adresu
sídla a adresu umístění organizační složky na území České republiky,
b) výčet základních služeb nebo jiných poštovních služeb, které hodlá poskytovat,
c) územní rozsah, na kterém hodlá poštovní služby poskytovat,
d) údaje o poštovní síti, jejímž prostřednictvím mají být poštovní služby poskytovány,
e) datum předpokládaného zahájení poskytování poštovních služeb.
(3) K oznámení podle odstavce 1 se připojí
a) doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do
obchodního rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je
zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis
proveden; u zahraniční právnické osoby výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku
vedeného ve státě sídla a doklad o provozování podniku v zahraničí doklad
o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední
správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské
unie výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,
b) u zahraniční fyzické osoby výpis z cizozemské evidence trestů nebo rovnocenný
doklad vydaný orgánem státu, jehož je občanem, jakož i státu, kde se naposledy osoba
v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu nejméně 6 měsíců nevydává-li stát
takové doklady, pak prohlášení o bezúhonnosti učiněné před příslušným orgánem
takového státu tyto doklady nebo prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce,
c) u zahraniční fyzické osoby doklad o trvalém pobytu, byl-li jí udělen zahraniční
fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku,
doklad prokazující, že má podnik mimo území České republiky a doklady o jeho
provozování doklad o provozování podniku nedokládá státní příslušník členského státu
Evropské unie.

- 94 d) potvrzení příslušného finančního úřadu o splnění podmínky podle § 17 odst. 2
písm. c),
e) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu20).
(4) Provozovatel, který splnil oznamovací povinnost podle odstavců 2 a 3, je
povinen Úřadu písemně bez zbytečného odkladu sdělit změny údajů a dokladů, které
jsou stanoveny pro oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb, a bez zbytečného
odkladu předložit o nich doklady to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané
v základních registrech21), v obchodním rejstříku22) nebo v informačním systému
evidence obyvatel23), pokud je provozovatel státním občanem České republiky, anebo
v informačním systému cizinců24), pokud je provozovatel cizincem.
(5) Fyzická a právnická osoba, která ukončila nebo přerušila podnikání v oblasti
poštovních služeb, je povinna ve lhůtě 10 dnů ode dne ukončení nebo přerušení
podnikání v oblasti poštovních služeb písemně oznámit tuto skutečnost Úřadu.
(6) Fyzická a právnická osoba, která přerušila podnikání v oblasti poštovních
služeb podle odstavce 5, je povinna v případě opětovného zahájení podnikání v oblasti
poštovních služeb písemně oznámit tuto skutečnost Úřadu přede dnem opětovného
zahájení podnikání.
§ 19
Osvědčení a evidence provozovatelů poštovních služeb
(1) Do 10 dnů ode dne doručení oznámení Úřad vydá osobě uvedené v § 17 odst. 1
osvědčení potvrzující, že tato osoba předložila oznámení podle § 18, a současně jí přidělí
identifikační číslo, pokud jí dosud nebylo přiděleno identifikační číslo poskytne Úřadu
správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů
veřejné moci. Nesplňuje-li oznámení náležitosti podle § 18 odst. 2 a 3, Úřad neprodleně
vyzve dotčenou osobu k jeho doplnění ve lhůtě ne kratší než 14 dnů. Nesplňuje-li
oznámení náležitosti ani po uplynutí této lhůty, Úřad rozhodne, že oprávnění
k podnikání v oblasti poštovních služeb nevzniklo.
(2) V osvědčení podle odstavce 1 Úřad uvede
a) tyto identifikační údaje:
1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě název nebo
obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu a identifikační číslo osoby (dále jen
„identifikační číslo“) u zahraniční osoby dále adresu místa trvalého pobytu mimo
území České republiky, adresu místa trvalého pobytu v České republice, byl-li
povolen,
2. u právnické osoby obchodní firmu, adresu sídla, identifikační číslo u zahraniční
osoby dále adresu umístění organizační složky na území České republiky,
b) vymezení druhu a územního rozsahu poštovních služeb, jejichž poskytování bylo
oznámeno,
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d) datum a místo vydání osvědčení.
(3) Úřad vede v elektronické podobě evidenci provozovatelů, kteří splnili
oznamovací povinnost podle § 18 odst. 1. Evidence obsahuje údaje nejvýše v rozsahu
údajů uvedených v odstavci 2 a je veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
(4) Na žádost provozovatele vydá Úřad osvědčení o sdělení změny oznámených
údajů v rozsahu podle odstavce 2.
§ 20
Provozování služby dodání peněžní částky poštovním poukazem
Provozovat službu dodání peněžní částky poštovním poukazem může pouze
držitel poštovní licence, jehož poštovní licence výslovně obsahuje tuto službu.
§ 21
Poštovní licence
(1) Obsahem poštovní licence je povinnost zajistit všeobecnou dostupnost
některých nebo všech základních služeb na celém území České republiky nebo na jeho
části (dále jen „poštovní povinnost“) a doba platnosti této poštovní licence.
(2) Držitelem poštovní licence je provozovatel, který má povinnost poskytovat
a zajišťovat základní služby, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci.
§ 22
Udělení poštovní licence
(1) Povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby na celém území státu nebo
na jeho části jednomu nebo několika provozovatelům Úřad ukládá udělením poštovní
licence na základě výběrového řízení tak, aby byly všechny základní služby všeobecně
dostupné na celém území státu, a to na dobu nejvýše 5 let.
(2) Vyhlášení výběrového řízení Úřad uveřejní na úřední desce a v Poštovním
věstníku. Ve vyhlášení uvede náležitosti žádosti, lhůtu pro podání žádostí, podmínky
účasti a dále výčet základních služeb, požadavky na kvalitu a dostupnost základních
služeb a kritéria hodnocení žádosti.
(3) Kritéria hodnocení žádostí stanoví Úřad. Kritéria zahrnují zejména
a) finanční, technické a odborné podmínky provozovatele,
b) výši čistých nákladů na poskytování a zajišťování základních služeb v požadovaném
rozsahu a kvalitě.
(4) Žádost musí obsahovat způsob výpočtu ročních čistých nákladů na
poskytování základních služeb, který je v souladu s § 34b, a výši čistých nákladů
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(5) Úřad může po žadateli požadovat, aby předložil nezbytné doklady, kterými
prokáže, že je způsobilý zajistit poskytování základních služeb uvedených ve vyhlášení
výběrového řízení podle odstavce 2.
(6) Úřad rozhodnutím udělí poštovní licenci provozovateli, který podal žádost ve
lhůtě podle odstavce 2, vyhověl podmínkám účasti ve výběrovém řízení a nejlépe
vyhověl stanoveným kritériím hodnocení žádostí.
(7) Úřad zprávu o průběhu a výsledcích výběrového řízení a rozhodnutí o udělení
poštovní licence podle odstavce 6 uveřejní v Poštovním věstníku.
(8) Úřad může, pokud se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele zejména
v důsledku podstatné změny okolností, vyhlášené výběrové řízení zrušit a řízení zastavit,
a to i po lhůtě stanovené pro předkládání žádostí. Rozhodnutí o zastavení řízení Úřad
oznámí všem provozovatelům, kteří již podali žádost, a dále toto rozhodnutí uveřejní
v Poštovním věstníku.
(9) Nezúčastní-li se žádný provozovatel výběrového řízení nebo nebude-li žádný
provozovatel vybrán pro nesplnění podmínek účasti nebo pro nevyhovění kritériím
hodnocení žádostí, Úřad uloží rozhodnutím o udělení poštovní licence povinnost
poskytovat a zajišťovat základní služby uvedené ve vyhlášení výběrového řízení podle
odstavce 2 provozovateli, který nejlépe vyhovuje kritériím hodnocení žádostí.
§ 23
Změna poštovní licence
(1) Úřad může na návrh držitele poštovní licence nebo z vlastního podnětu změnit
rozsah poštovní povinnosti,
a) vyžaduje-li to veřejný zájem na zajištění dostupnosti další základní služby,
b) je-li to nezbytné k dodržení závazků vyplývajících z práva Evropských společenství
Evropské unie1) nebo k dodržení mezinárodních závazků České republiky,12) nebo
c) zanikl-li důvod pro zařazení některé služby mezi základní služby zjistí-li na základě
přezkumu a konzultace podle § 37 odst. 4 a 5, že poskytování některé základní služby,
která je obsažena v poštovní licenci, je zajištěno na celém území České republiky za
podmínek srovnatelných s požadavky na zajištění dotčené základní služby podle tohoto
zákona.
(2) Jestliže Úřad rozšíří rozsah poštovní povinnosti o další poštovní službu, vyzve
držitele poštovní licence, aby poštovní podmínky této poštovní služby ve stanovené lhůtě
předložil Úřadu k vyslovení souhlasu.
(3) Úřad může na návrh držitele poštovní licence nebo z vlastního podnětu změnit
základní kvalitativní požadavky,
a) je-li to v zájmu uspokojení potřeb veřejnosti, nebo
b) je-li to nezbytné k dodržení závazků vyplývajících z práva Evropských společenství1) nebo
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(4) Úřad může z vlastního podnětu odvolat souhlas s poštovními podmínkami některé
poštovní služby, na niž se vztahuje poštovní povinnost,
a) je-li to v zájmu uspokojení potřeb veřejnosti, nebo
b) je-li to nezbytné k dodržení závazků vyplývajících z práva Evropských společenství1) nebo
k dodržení mezinárodních závazků České republiky.12)
(5) Jestliže Úřad odvolá souhlas s poštovními podmínkami, vyzve držitele poštovní
licence, aby ve stanovené lhůtě předložil Úřadu k vyslovení souhlasu upravené znění
poštovních podmínek.
(6) Úřad může vyslovit souhlas se změnou poštovních podmínek některé poštovní
služby, na niž se vztahuje poštovní povinnost, jestliže držitel poštovní licence předloží návrh
jejich nového znění.
(7) Ustanovení odstavců 2, 4, 5 a 6 o vyslovení souhlasu Úřadu s poštovními
podmínkami se nevztahují na ceny.3)
§ 24
Odnětí poštovní licence
(1) Úřad z vlastního podnětu rozhodne o odnětí poštovní licence, jestliže držitel
poštovní licence
a) přestal splňovat některou z podmínek, na jejichž základě mu byla poštovní licence udělena,
nebo
b) neplní povinnosti stanovené tímto zákonem nebo rozhodnutím o udělení nebo o změně
poštovní licence, nebo neumožňuje kontrolu podle § 37 odst. 2 písm. a), ačkoliv byl na
možnost odnětí poštovní licence z tohoto důvodu Úřadem písemně upozorněn a nápravu
nezjednal ani v přiměřené lhůtě stanovené Úřadem.
(2) Úřad rozhodne o odnětí poštovní licence, jestliže o její odnětí držitel písemně
požádá.
§ 25
Zánik poštovní licence
Poštovní licence zaniká
a) uplynutím období, na které byla udělena,
b) dnem zrušení právnické osoby bez právního nástupce nebo smrtí fyzické osoby, které
byla udělena, nebo
c) dnem stanoveným v rozhodnutí Úřadu o odnětí poštovní licence podle § 24 odst. 1, nebo.
d) dnem stanoveným v rozhodnutí Úřadu o odnětí poštovní licence podle § 24 odst. 2,
nejpozději však uplynutím dvou let ode dne doručení žádosti o odnětí poštovní licence Úřadu.
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§ 26
(1) Úřad může udělit jednu či více zvláštních poštovních licencí, jestliže má důvodnou
obavu, že držitel poštovní licence nebude schopen splnit své povinnosti týkající se základních
služeb.
(2) Obsahem zvláštní poštovní licence je
a) povinnost zajistit všeobecnou dostupnost stanovených základních služeb na stanoveném
území (dále jen "zvláštní poštovní povinnost"),
b) oprávnění provozovat na stanoveném území poštovní služby podle § 18 odst. 2 (dále jen
"zvláštní poštovní oprávnění").
§ 27
(1) O udělení zvláštní poštovní licence rozhoduje Úřad na základě písemné žádosti
podané na jeho výzvu. K žádosti musí být připojeny doklady prokazující splnění podmínek
podle § 28 odst. 1 písm. a) a c) a návrh poštovních podmínek podle § 28 odst. 1 písm. b). Ve
výzvě Úřad uvede základní služby, které mají být zajištěny, a území, na kterém mají být
zajištěny.
(2) Na udělení zvláštní poštovní licence není právní nárok.
(3) Úřad může udělit zvláštní poštovní licenci na období nejvýše tří let.
§ 28
(1) Zvláštní poštovní licenci může Úřad udělit osobě,
a) která je držitelem živnostenského oprávnění k provozování služeb uvedených ve výzvě,
b) která předloží návrh poštovních podmínek poštovních služeb uvedených ve výzvě, jenž je
způsobilý k tomu, aby Úřad mohl s poštovními podmínkami vyslovit souhlas; návrh
poštovních podmínek musí vždy odpovídat požadavkům úředního doručování písemností
podle zvláštních právních předpisů,
c) která má technické, organizační, ekonomické a personální předpoklady k provozování
služeb uvedených ve výzvě, včetně zajištění jejich všeobecné dostupnosti na uvedeném
území.
(2) Při rozhodování o udělení zvláštní poštovní licence přihlíží Úřad i k rozsahu
dosavadního podnikání žadatele v oblasti poštovních nebo jiných obdobných služeb.
§ 29
Udělení zvláštní poštovní licence
(1) V rozhodnutí o udělení zvláštní poštovní licence Úřad
a) stanoví období, na které se zvláštní poštovní licence uděluje,
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oprávnění,
c) vysloví souhlas s poštovními podmínkami poštovních služeb uvedených ve výzvě, které
žadatel o zvláštní poštovní licenci předložil, s výjimkou cen,3)
d) stanoví základní kvalitativní požadavky týkající se plnění zvláštní poštovní povinnosti.
(2) Udělenou zvláštní poštovní licenci nelze bez souhlasu Úřadu převést na jinou
osobu. Úřad může vyslovit souhlas s převodem zvláštní poštovní licence na jinou osobu jen za
podmínky, že tato osoba splňuje podmínky podle § 28 odst. 1.
§ 29a
Změna zvláštní poštovní licence
(1) Úřad může na návrh držitele zvláštní poštovní licence nebo z vlastního podnětu
změnit základní kvalitativní požadavky,
a) je-li to v zájmu uspokojení potřeb veřejnosti, nebo
b) je-li to nezbytné k dodržení závazků vyplývajících z práva Evropských společenství1) nebo
k dodržení mezinárodních závazků České republiky.12)
(2) Úřad může z vlastního podnětu odvolat souhlas s poštovními podmínkami některé
poštovní služby, na niž se vztahuje zvláštní poštovní povinnost,
a) je-li to v zájmu uspokojení potřeb veřejnosti, nebo
b) je-li to nezbytné k dodržení závazků vyplývajících z práva Evropských společenství1) nebo
k dodržení mezinárodních závazků České republiky.12)
(3) Jestliže Úřad odvolá souhlas s poštovními podmínkami, vyzve držitele zvláštní
poštovní licence, aby ve stanovené lhůtě předložil Úřadu k vyslovení souhlasu upravené znění
poštovních podmínek.
(4) Úřad může vyslovit souhlas se změnou poštovních podmínek některé poštovní
služby, na niž se vztahuje zvláštní poštovní povinnost, jestliže držitel zvláštní poštovní licence
předloží návrh jejich nového znění.
(5) Ustanovení odstavců 2, 3 a 4 o vyslovení souhlasu Úřadu s poštovními
podmínkami se nevztahují na ceny.3)
§ 30
Odnětí zvláštní poštovní licence
(1) Úřad z vlastního podnětu rozhodne o odnětí zvláštní poštovní licence, jestliže
držitel zvláštní poštovní licence
a) přestal splňovat některou z podmínek, na jejichž základě mu byla zvláštní poštovní licence
udělena, nebo
b) neplní povinnosti stanovené tímto zákonem nebo rozhodnutím o udělení nebo o změně
zvláštní poštovní licence, nebo neumožňuje kontrolu podle § 37 odst. 2 písm. a), ačkoliv byl
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a nápravu nezjednal ani v přiměřené lhůtě stanovené Úřadem.
(2) Úřad rozhodne o odnětí zvláštní poštovní licence, jestliže o její odnětí držitel
písemně požádá.
§ 31
Zánik zvláštní poštovní licence
Zvláštní poštovní licence zaniká
a) uplynutím období, na které byla udělena,
b) dnem zrušení právnické osoby nebo smrtí fyzické osoby, které byla udělena,
c) dnem stanoveným v rozhodnutí Úřadu o odnětí zvláštní poštovní licence podle § 30 odst. 1,
nebo
d) dnem stanoveným v rozhodnutí Úřadu o odnětí zvláštní poštovní licence podle § 30 odst. 2,
nejpozději však uplynutím jednoho roku ode dne doručení žádosti o odnětí zvláštní poštovní
licence Úřadu.
§ 32
Zveřejňování rozhodnutí
Rozhodnutí o udělení, změně a odnětí poštovní licence a sdělení o jejím zániku,
rozhodnutí o udělení, změně a odnětí zvláštní poštovní licence a sdělení o jejím zániku,
základní kvalitativní požadavky, jakož i poštovní podmínky, s nimiž vyslovil souhlas, Úřad
zveřejní v Poštovním věstníku.
HLAVA V
PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE POŠTOVNÍCH SLUŽEB A DRŽITELE
POŠTOVNÍ LICENCE A DRŽITELE ZVLÁŠTNÍ POŠTOVNÍ LICENCE
§ 32a
Informační povinnost provozovatele poštovních služeb
(1) Provozovatel je povinen na písemnou žádost poskytovat Úřadu ve stanovené
lhůtě, formě a rozsahu úplné a pravdivé informace, včetně finančních informací, a údaje
a podklady, které jsou nezbytné k plnění činností, k nimž má podle tohoto zákona Úřad
působnost. Součástí žádosti Úřadu je odůvodnění včetně uvedení účelu, pro který Úřad
informace, údaje a podklady vyžaduje. Úřad vyžaduje informace, údaje a podklady od
provozovatelů rovněž na žádost Evropské komise. Úřad nevyžaduje více informací, než
je přiměřené účelu, pro který jsou získávány.
(2) Provozovatel předá Úřadu i informace, údaje a podklady podle odstavce 1,
které obsahují osobní údaje, skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství,
nebo skutečnosti, které jsou předmětem ochrany podle zvláštního právního předpisu 3),
14a).
(3) Pro účely plnění povinností podle tohoto zákona provádí Úřad sběr informací
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aplikace na elektronickém formuláři, nestanoví-li se forma poskytnutí informací
v žádosti podle odstavce 1 jinak.
(4) Úřad může provést kontrolu informací, údajů a podkladů předložených podle
odstavců 1 až 3. Úřad při kontrole postupuje podle zvláštního právního předpisu.
(5) Informace, podklady a údaje předané povinnou osobou podle odstavců 1 až 3
je Úřad povinen chránit před zneužitím.
§ 32b
Evidence výnosů a příjmů
(1) Provozovatel, který je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu,
uvede v účtovém rozvrhu samostatné účty pro účtování o výnosech z činností spojených
s provozováním poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb a z činností
spojených s jinou podnikatelskou činností tak, aby mohl být určen procentní podíl
a výše platby podle § 34c odst. 7 a 8. Provozovatel, který není účetní jednotkou podle
zvláštního právního předpisu, vede samostatnou evidenci příjmů z těchto činností.
(2) Provozovatel je povinen předkládat Úřadu výsledky evidence výnosů a příjmů
vedené podle odstavce 1 do 30. června za předchozí kalendářní rok. Úřad je oprávněn
provést kontrolu výsledků podle zvláštního právního předpisu14a).
(3) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení evidence výnosů a příjmů
podle odstavce 1 a formulář pro vykazování výsledků podle odstavce 2.
§ 33
Povinnosti držitele poštovní licence
(1) Držitel poštovní licence je povinen
a) plnit poštovní povinnost způsobem, který je v souladu s potřebami veřejnosti a se
základními kvalitativními požadavky, včetně soustavného poskytování informací o základních
službách a způsobu jejich užití,
b) nabízet poštovní služby, na něž se vztahuje poštovní povinnost, podle poštovních
podmínek, s nimiž Úřad vyslovil souhlas.
(2) Držitel poštovní licence nemusí dočasně plnit povinnosti podle odstavce 1 písm. a),
jestliže tomu brání překážky, jež sám nevyvolal a jejichž vzniku nemohl ani při řádné péči
zabránit, zejména nezaviněné technické problémy, důsledky přírodních událostí, nedostatek
potřebné součinnosti jiných osob nebo důsledky krizové situace. Držitel poštovní licence je
však povinen počínat si tak, aby plnění povinností bylo omezeno co nejméně a aby překážky
byly co nejdříve odstraněny.
(3) Držitel poštovní licence nemusí poskytnout poštovní službu, na niž se vztahuje
poštovní povinnost, pokud by její poskytnutí bylo v důsledku toho, že některý z požadavků
podle § 6 odst. 2 písm. a) b) až e) nebyl splněn, neúměrně komplikované, anebo by bylo pro
něho spojeno s rizikem jiných vážných následků.
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zájemců o základní služby. Sjednání odchylek od práv a povinností nebo jejich doplnění
podle § 6 odst. 5 nesmí vést k neodůvodněnému zvýhodnění určitého odesílatele oproti jiným
zájemcům o základní služby.
(5) Držitel poštovní licence je povinen vést způsobem, který stanoví Úřad, průběžnou
evidenci svých nákladů spojených s provozováním jednotlivých služeb, na něž se vztahuje
poštovní povinnost. Pravidla, která navrhne držitel poštovní licence, podle nichž budou
náklady společné pro více činností držitele poštovní licence přiřazovány jednotlivým službám,
na něž se vztahuje poštovní povinnost, vyžadují ke své platnosti schválení Úřadem. Držitel
poštovní licence musí zajistit, že dodržování těchto pravidel bude jednou ročně ověřeno
osobou odborně způsobilou a nezávislou na držiteli poštovní licence; tato osoba musí být
schválena Úřadem. Výsledky tohoto ověření Úřad zveřejní v Poštovním věstníku.
(4) Držitel poštovní licence je povinen
a) zajistit, aby nedocházelo k neodůvodněnému zvýhodňování nebo znevýhodňování
zájemců o základní služby, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci,
b) vhodně poskytovat informace o základních službách, které jsou obsaženy v jeho
poštovní licenci, a způsobu jejich užití,
c) zajistit rychlé a účinné projednávání námitek uživatelů základních služeb, které jsou
obsaženy v jeho poštovní licenci informace o počtu námitek a způsobu jejich vyřízení se
uveřejňují podle písmene e),
d) dodržovat technické normy pro poštovní odvětví závazné podle předpisů Evropské
unie a vhodně poskytovat informace o těchto normách a provádět nezávislá měření
přepravních dob poštovních zásilek a výsledky uveřejňovat podle písmene e),
e) každoročně uveřejňovat a současně Úřadu předkládat úplné a pravdivé informace
o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb, které jsou obsaženy v jeho
poštovní licenci, a vyhodnocení plnění parametrů kvality podle stavu k 31. prosinci
kalendářního roku, a to nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku
obsah, formu a způsob uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Držitel poštovní licence má povinnost poskytovat základní služby, které jsou
obsaženy v jeho poštovní licenci, za nákladově orientované ceny s výjimkou podle
odstavce 6, § 3 odst. 1 písm. f) a § 34a. Nákladově orientovanou cenou se rozumí cena,
která zahrnuje efektivně a účelně vynaložené náklady a přiměřený zisk a která se
stanovuje tak, aby zajistila návratnost investic v přiměřeném časovém období
a zohlednila příslušná rizika.
(6) Držitel poštovní licence může sjednat ceny, které zahrnují nižší míru zisku,
než je přiměřený zisk odpovídající nákladově orientovaným cenám základních služeb
podle odstavce 5 nevzniká mu však právo na úhradu čistých nákladů stanovených podle
§ 34b z rozdílu mezi uplatňovaným a přiměřeným ziskem.
(7) Držitel poštovní licence je povinen sjednat ceny základních služeb, které jsou
obsaženy v jeho poštovní licenci, transparentně a nediskriminačně. Pokud za určitých
podmínek sjedná cenu některé z těchto základních služeb specificky, je povinen za
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(8) Držitel poštovní licence je povinen písemně Úřadu oznámit
a) zvýšení cen základních služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci,
b) veškeré změny technické, organizační nebo právní povahy vztahující se k tomuto
držiteli poštovní licence, jež mohou zásadním způsobem ovlivnit poskytování
a zajišťování základních služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci.
(9) Oznámení podle odstavce 8 písm. a) je držitel poštovní licence povinen učinit
alespoň 90 dnů přede dnem, od kterého hodlá zvýšit ceny základních služeb, a oznámení
podle odstavce 8 písm. b) alespoň 30 dnů přede dnem rozhodné události.
§ 33a
Oddělená evidence nákladů a výnosů spojených s poskytováním a zajišťováním
jednotlivých základních služeb
(1) Držitel poštovní licence je povinen vést v souladu s prováděcím právním
předpisem podle odstavce 2 oddělenou evidenci nákladů a výnosů spojených
s poskytováním jednotlivých základních služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní
licenci, a ostatních služeb tak, aby byly zajištěny podklady pro výpočet čistých nákladů
pro jednotlivé základní služby, pro regulaci cen základních služeb a pro prokázání
skutečnosti, že nedochází ke křížovému financování mezi základními službami, které
jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, a ostatními službami.
(2) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení oddělené evidence nákladů
a výnosů, metodiku účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování včetně
stanovení přiměřeného zisku a strukturu vykazovaných informací.
(3) Držitel poštovní licence je povinen v oddělené evidenci přiřazovat přímé
náklady konkrétní službě, na kterou se vztahují, a při přiřazování společných nákladů
používat způsoby, které vycházejí z charakteru a původu nákladů, a používat za
stejných podmínek stejná pravidla pro přiřazení nákladů na základní služby a na
ostatní služby. Držitel poštovní licence zajistí, aby součet všech přiřazených nákladů
a výnosů v oddělené evidenci odpovídal nákladům a výnosům ve výkazu zisku a ztráty
sestaveném v rámci roční účetní závěrky.
(4) Pravidla, která navrhne držitel poštovní licence a podle nichž budou náklady
společné pro více činností držitele poštovní licence přiřazovány jednotlivým základním
službám, které jsou obsaženy v jeho licenci, mohou nabýt platnosti až po jejich schválení
Úřadem. Držitel poštovní licence musí zajistit, že dodržování schválených pravidel
oddělené evidence nákladů a výnosů bude jednou ročně ověřeno osobou odborně
způsobilou a nezávislou na držiteli poštovní licence tato osoba musí být schválena
Úřadem. Výsledky tohoto ověření Úřad zveřejní v Poštovním věstníku.
(5) Držitel poštovní licence je povinen předložit ověřené výsledky oddělené
evidence nákladů a výnosů Úřadu nejpozději do 31. července za předchozí účetní
období.
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Povinnosti držitele zvláštní poštovní licence
(1) Držitel zvláštní poštovní licence je povinen
a) plnit zvláštní poštovní povinnost způsobem, který je v souladu s potřebami veřejnosti a se
základními kvalitativními požadavky, včetně soustavného poskytování informací o základních
službách, na něž se vztahuje zvláštní poštovní povinnost, a způsobu jejich užití,
b) nabízet poštovní služby, na něž se vztahuje zvláštní poštovní povinnost, podle poštovních
podmínek, s nimiž Úřad vyslovil souhlas.
(2) Držitel zvláštní poštovní licence nemusí dočasně plnit povinnosti podle odstavce 1
písm. a), jestliže tomu brání překážky, jež sám nevyvolal a jejichž vzniku nemohl ani při
řádné péči zabránit, zejména nezaviněné technické problémy, důsledky přírodních událostí,
nedostatek potřebné součinnosti jiných osob nebo důsledky krizové situace. Držitel zvláštní
poštovní licence je však povinen počínat si tak, aby plnění povinností bylo omezeno co
nejméně a aby překážky byly co nejdříve odstraněny.
(3) Držitel zvláštní poštovní licence nemusí poskytnout poštovní službu, na niž se
vztahuje zvláštní poštovní povinnost, pokud by její poskytnutí bylo v důsledku toho, že
některý z požadavků podle § 6 odst. 2 písm. a) nebyl splněn, neúměrně komplikované, anebo
by bylo pro něho spojeno s rizikem jiných vážných následků.
(4) Není přípustné neodůvodněné zvýhodňování či znevýhodňování některých
zájemců o základní služby. Sjednání odchylek od práv a povinností nebo jejich doplnění
podle § 6 odst. 5 nesmí vést k neodůvodněnému zvýhodnění určitého odesílatele oproti jiným
zájemcům o základní služby.
HLAVA VI
SDÍLENÍ ZVLÁŠTNÍCH SLUŽEB A PRVKŮ POŠTOVNÍ INFRASTRUKTURY
§ 34
(1) Držitel poštovní licence je povinen transparentním a nediskriminačním
způsobem na základě písemné smlouvy umožnit přístup ostatním provozovatelům
k prvkům poštovní infrastruktury a k zvláštním službám souvisejícím s provozováním
poštovní infrastruktury (dále jen „poštovní infrastruktura“). Poštovní infrastruktura
zahrnuje databázi adres s informacemi o adresátech, kteří požádali o dodávání na jiné
než odesílateli uvedené adrese a o jejich nových adresách, poštovní přihrádky, dodávací
schrány, službu dosílky, službu vrácení odesílateli, službu dodání na adresy uvedené na
poštovních zásilkách.
(2) Držitel poštovní licence může odmítnout návrh na uzavření smlouvy podle
odstavce 1, pokud by plnění z této smlouvy mohlo vést k ohrožení činností související
s poskytováním a zajišťováním základních služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní
licenci, nebo k ohrožení bezpečnosti provozu poštovní infrastruktury.
(3) Nedojde-li k uzavření smlouvy podle odstavce 1 do 2 měsíců ode dne zahájení
jednání o návrhu smlouvy, Úřad rozhodne spor o úpravě vzájemných práv a povinností
na základě návrhu kterékoliv smluvní strany. Součástí návrhu smluvní strany na
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předmětem sporu cena za přístup k poštovní infrastruktuře, Úřad v rámci rozhodnutí
sporu stanoví tuto cenu podle odstavce 6. Lhůta pro vydání rozhodnutí o sporu činí
4 měsíce, ve zvláště složitých případech 6 měsíců. Rozhodnutí sporu uveřejní Úřad
v Poštovním věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Úřad může v rámci řízení o sporu uložit pořádkovou pokutu až do výše 100
000 Kč.
(5) Úřad přizná náhradu nákladů řízení v plné výši účastníkovi v případě, že byl
pro chování dalšího účastníka řízení vzat zpět návrh, který byl účastníkem podán
důvodně.
(6) Držitel poštovní licence sjednává ceny za přístup k poštovní infrastruktuře za
nákladově orientované ceny.
(7) Držitel poštovní licence umožňuje všem bezúplatně využívat poštovní
směrovací čísla, kterými se rozumí číselná označení provozoven, míst anebo adresátů
zavedená pro účely dodávání poštovních zásilek.
(8) Držitel poštovní licence je povinen vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů
na služby spojené s přístupem k poštovní infrastruktuře v souladu s prováděcím
právním předpisem podle § 33a odst. 2. Ustanovení § 33a odst. 3 až 5 se použijí obdobně.
HLAVA VII
REGULACE CEN ZÁKLADNÍCH SLUŽEB
§ 34a
Ceny základních a doplňkových služeb
(1) Orgán oprávněný k regulaci cen vychází při regulaci cen podle zvláštního zákona,3)
a to cen základních služeb, na něž se vztahuje poštovní povinnost a zvláštní poštovní
povinnost, a služeb, jež jsou s jejich poskytováním spojeny (dále jen „základní a doplňkové
služby“), z ekonomicky oprávněných nákladů spojených se zajišťováním těchto služeb; při
stanovení cen se přihlédne k tomu, aby ceny byly všeobecně přijatelné a aby k poskytovaným
základním a doplňkovým službám měli přístup všichni zájemci.
(2) Ceny základních a doplňkových služeb musejí být stanoveny způsobem, z něhož
bude zřejmé, jak byly vytvořeny.
(3) Ceny základních a doplňkových služeb, jejichž použití je vázáno na splnění
zvláštních podmínek, musejí přihlížet k úspoře nákladů vzniklé splněním těchto zvláštních
podmínek. Zvláštní podmínky podle věty první musejí být uvedeny v poštovních
podmínkách.
(4) Náklady vzniklé při poskytování poštovních služeb podle § 18 odst. 2 a služeb, jež
jsou s jejich poskytováním spojeny, nesmějí být promítány do cen ostatních základních
a doplňkových služeb.
(1) Úřad sleduje a vyhodnocuje vývoj úrovně cen základních služeb a pravidelně
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inflaci a průměrnou mzdu.
(2) Zjistí-li Úřad, že ceny základních služeb jsou v rozporu s ustanovením § 3
odst. 2 písm. c), uplatní regulaci cen vydáním rozhodnutí o ceně podle správního řádu.
Úřad při regulaci cen použije způsoby regulace cen stanovené zákonem o cenách3).
Takto stanovené ceny jsou závazné pouze pro držitele poštovní licence v rámci
základních služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci.
(3) Rozhodnutí o ceně Úřad uveřejní v Poštovním věstníku.
(4) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na službu dodání peněžní částky poštovním
poukazem.
HLAVA VIII
STANOVENÍ A FINANCOVÁNÍ ČISTÝCH NÁKLADŮ
§ 34b
Stanovení čistých nákladů
(1) Čistými náklady se rozumí rozdíl mezi efektivně a účelně vynaloženými
náklady, které jsou nezbytné na poskytování základní služby, a výnosy získanými
z poskytování základní služby, bez ohledu na to, zda výsledek je kladný nebo záporný.
Čisté náklady na plnění povinnosti poskytovat základní služby se stanoví jako rozdíl
mezi čistými náklady provozovatele s povinností poskytovat základní služby a téhož
provozovatele bez povinnosti poskytovat základní služby. Při stanovení čistých nákladů
se zohlední všechny důležité skutečnosti, včetně jakýchkoliv nehmotných a tržních
výhod, které provozovatel s povinností poskytovat základní služby získá, nároku na
přiměřený zisk a pobídek k nákladové efektivnosti. Čisté náklady se stanoví za
kalendářní rok, v němž měl provozovatel povinnost poskytovat základní služby (dále jen
„zúčtovací období“).
(2) Čisté náklady mohou zahrnovat pouze náklady na plnění povinností
týkajících se základních služeb, které jsou obsaženy v poštovní licenci. Výpočet čistých
nákladů na poskytování jednotlivých základních služeb se provádí pro každou základní
službu odděleně je zakázáno duplicitní uvedení údajů jakýchkoli přímých nebo
nepřímých nákladů a nehmotných a tržních výhod.
(3) Celkové čisté náklady každého držitele poštovní licence se stanoví jako souhrn
všech výsledků výpočtu čistých nákladů vzniklých z poskytování jednotlivých
základních služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, při zohlednění veškerých
nehmotných a tržních výhod a pobídek k nákladové efektivnosti.
(4) Úplné podklady umožňující správný výpočet čistých nákladů za zúčtovací
období předloží držitel poštovní licence Úřadu spolu se žádostí o úhradu čistých nákladů
podle § 34c odst. 1. Držitel poštovní licence odpovídá za správnost a úplnost jím
předloženého výpočtu a předložených dokladů a podkladů. Úřad je oprávněn si
v průběhu ověřování výše čistých nákladů vyžádat další potřebné podklady z účetní
evidence nebo jiných technických evidencí tak, aby ověřil správnost údajů zahrnutých
do výpočtu. Čisté náklady Úřad stanoví postupem podle odstavce 7 na základě výpočtu
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záznamů, kterými musí být tyto výpočty doloženy, popřípadě dalších podkladů držitele
poštovní licence, které byly vyžádány v průběhu ověřování. Pokud Úřad zjistí, že
podklady držitele poštovní licence jsou neúplné nebo mají nedostatky, stanoví
přiměřenou lhůtu k jejich doplnění, popřípadě k opravě. Neprovede-li držitel poštovní
licence ve stanovené lhůtě nápravu, Úřad nezahrne náklady na splnění povinnosti
poskytovat některou ze základních služeb, které se neúplná nebo nedostatečná
dokumentace týká, do čistých nákladů na poskytování základních služeb.
(5) Pokud držitel poštovní licence v žádosti o úhradu čistých nákladů uplatňuje
vyšší čisté náklady, než které uvedl v žádosti o udělení licence, Úřad rozhodne, zda
nastaly mimořádné okolnosti, které zapříčinily zvýšení čistých nákladů a které držitel
poštovní licence nemohl rozumně předvídat. Tyto okolnosti je držitel poštovní licence
povinen doložit.
(6) Úřad ověří správnost a úplnost podkladů podle odstavců 4 a 5 do 60 dnů ode
dne předložení nebo doplnění posledního z nich, popřípadě ověřením pověří třetí
subjekt, u něhož je zajištěna nestrannost a nezávislost na držiteli poštovní licence.
Rozhodnutí o ověření výše čistých nákladů na poskytování základních služeb Úřad
zveřejní v Poštovním věstníku.
(7) Postup Úřadu při výpočtu čistých nákladů, výpočtu čistých nákladů
jednotlivých základních služeb, vymezení nehmotných a tržních výhod a jiných
skutečností podle odstavce 1, a doklady, kterými musí být tyto výpočty doloženy, stanoví
prováděcí právní předpis.
§ 34c
Financování čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž
(1) Žádost o úhradu čistých nákladů je držitel poštovní licence povinen doručit
Úřadu nejpozději do 31. srpna kalendářního roku následujícího po skončení zúčtovacího
období, jinak jeho právo zanikne. Účastníkem řízení o úhradě čistých nákladů je pouze
žádající držitel poštovní licence.
(2) Úřad určí, zda výše čistých nákladů na poskytování základních služeb
stanovená podle § 34b představuje pro držitele poštovní licence nespravedlivou finanční
zátěž. Za nespravedlivou finanční zátěž se nepovažují čisté náklady do výše 1 procenta
celkových nákladů držitele poštovní licence za zúčtovací období. Úhradě podléhají čisté
náklady ve výši, od které jsou odečteny čisté náklady nepředstavující nespravedlivou
finanční zátěž stanovené podle věty druhé.
(3) K úhradě vzniklých čistých nákladů Úřad zřídí účet pro financování
základních služeb (dále jen „účet“), který spravuje. Účet není součástí státního rozpočtu.
Prostředky účtu jsou vedeny u banky a lze je použít pouze pro účely podle tohoto
zákona. Zůstatek na účtu se na konci kalendářního roku převádí do roku následujícího.
Úroky jsou příjmem státního rozpočtu, úhrady za bankovní služby spojené s vedením
účtu jsou výdajem státního rozpočtu.
(4) Příjmy účtu tvoří platby plátců a penále podle odstavce 11. Úřad vede
evidenci plátců. Výdaji účtu jsou platby držitelům poštovní licence.
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(5) Plátcem je každý provozovatel, který poskytuje poštovní služby nebo
zahraniční poštovní služby na území České republiky.
(6) Za plátce se nepovažuje provozovatel, jehož výnosy v zúčtovacím období
z poskytování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb jsou v souhrnu nižší
než 10 000 000 Kč.
(7) Úřad stanoví rozhodnutím procentní podíly výnosů za poskytování poštovních
služeb a zahraničních poštovních služeb jednotlivých plátců na celkových výnosech za
poskytování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb všech plátců v daném
zúčtovacím období. Pravomocné rozhodnutí Úřad uveřejní v Poštovním věstníku.
(8) Úřad podle procentního podílu určeného podle odstavce 7 bezodkladně
stanoví z čistých nákladů určených podle § 34b výši platby plátce. Na stanovenou výši
platby Úřad vystaví platební výměr lhůta splatnosti nesmí být kratší než 30 dnů.
Povinnost provést platbu vzniká plátci dnem uvedeným v platebním výměru. Držitel
poštovní licence, který je příjemcem úhrady čistých nákladů podle odstavce 10, není
povinen platbu provést. Řízení o platebním výměru se vede s každým plátcem
samostatně. Žaloba proti rozhodnutí o platebním výměru nemá odkladný účinek.
(9) Výše platby podle odstavce 8 nesmí být pro plátce z hlediska jeho výnosů za
poskytování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb za zúčtovací období
zjevně nepřiměřená.
(10) Úřad bezodkladně po obdržení plateb na účet převede peněžní prostředky
držiteli poštovní licence na úhradu čistých nákladů stanovených postupem podle § 34b
po odečtení výše jeho platby podle odstavce 8.
(11) Došlo-li k čerpání finančních prostředků z účtu na základě nesprávných
nebo neúplných údajů držitele poštovní licence, je tento držitel poštovní licence povinen
neoprávněně čerpané finanční prostředky vrátit na účet nejpozději do 15 dnů ode dne
právní moci rozhodnutí Úřadu. Zároveň je držitel poštovní licence povinen zaplatit
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně čerpaných prostředků, nejvýše však do
výše této částky. Penále je příjmem účtu.
(12) Došlo-li na základě nesprávných nebo neúplných údajů poskytnutých
plátcem ke stanovení nižšího procentního podílu tohoto plátce, stanoví Úřad na základě
opraveného výpočtu procentního podílu povinnost tomuto plátci uhradit rozdíl mezi
původně stanovenou výší platby a novou platební povinností platebním výměrem. Takto
uhrazená částka bude použita pro úhradu čistých nákladů vypočítaných za nejbližší
následující zúčtovací období.
(13) Při vyměřování, vybírání a vymáhání plateb Úřad postupuje podle daňového
řádu.

- 109 HLAVA VI IX
POŠTOVNÍ ZNÁMKY
§ 35
(1) Poštovní známky vydává a dobu jejich platnosti stanoví Ministerstvo průmyslu
a obchodu; při vydávání poštovních známek přihlíží k potřebám držitele poštovní licence.
Vydání, počátek a konec platnosti poštovní známky Ministerstvo průmyslu a obchodu
zveřejní v Poštovním věstníku.
(2) Držitel poštovní licence je povinen hradit náklady na vydávání poštovních známek.
(3) Držitel Pouze držitel poštovní licence má výhradní právo uvádět poštovní známky
do oběhu.
(4) Platné poštovní známky lze použít jako doklad o úhradě ceny poštovní služby
poskytované držitelem poštovní licence, pokud z poštovní smlouvy nevyplývá něco jiného.
(5) Po ukončení platnosti poštovní známky má její držitel právo, aby ten, kdo poštovní
známku uvedl do oběhu, mu ji vyměnil za platnou, nebo aby ji od něho zpětně odkoupil. Toto
právo se promlčuje uplynutím jednoho roku ode dne ukončení platnosti poštovní známky.
(6) Práva a povinnosti podle odstavců 2 až 5 má držitel poštovní licence, jehož
poštovní licence obsahuje povinnost poskytovat základní službu podle § 3 odst. 1 písm.
a) na celém území České republiky nebo na jeho největší části v případě, že tato
základní služba je obsažena ve více poštovních licencích. Není-li povinnost poskytovat
základní službu podle § 3 odst. 1 písm. a) uložena, práva a povinnosti podle odstavců 2
až 5 má provozovatel, který je měl jako držitel poštovní licence poslední.
HLAVA VII X
STÁTNÍ SPRÁVA A REGULACE
§ 36
Státní správa v oblasti poštovních služeb
Ministerstvo průmyslu a obchodu vykonává státní správu v oblasti poštovních služeb,
s výjimkou věcí svěřených tímto zákonem Úřadu.
§ 36a
(1) Úřad podle tohoto zákona
a) provádí analýzy všeobecné dostupnosti základních služeb a přezkoumává nutnost
uložení povinnosti poskytovat a zajišťovat základní služby,
b) vede evidenci provozovatelů a uděluje určenému provozovateli, který má povinnost
poskytovat a zajišťovat základní služby, poštovní licenci,
c) stanovuje čisté náklady na poskytování a zajišťování základních služeb, rozhoduje
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a rozhoduje, zda výše čistých nákladů představuje pro držitele poštovní licence
nespravedlivou finanční zátěž,
d) vydává rozhodnutí o ceně základních služeb a vykonává kontrolu cen v oblasti
poštovních služeb, včetně poštovních služeb do zahraničí, a cen za přístup k poštovní
infrastruktuře,
e) rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon,
f) spolupracuje s orgány Evropské unie a s regulačními orgány členských států
Evropské unie s obdobnou věcnou působností zejména při předávání a získávání údajů
a informací stanovených zákonem, rozhodnutími vydanými na základě zákona nebo
právními akty Evropské unie a plní další úkoly, které pro oblast regulace poštovních
služeb vyplývají z členství České republiky v Evropské unii,
g) stanovuje, vybírá a vymáhá poplatky,
h) vykonává státní kontrolu v oblasti poštovních služeb,
i) vykonává státní statistickou službu, včetně sběru dat, v oblasti poštovních služeb
a zahraničních poštovních služeb,
j) ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností stanovených tímto zákonem,
k) vydává prováděcí právní předpisy v oblasti poštovních služeb v rozsahu zmocnění
podle tohoto zákona,
l) je exekučním správním orgánem pro vymáhání povinností stanovených tímto
zákonem nebo uložených z moci úřední na jeho základě,
m) rozhoduje o změně poštovních podmínek podle § 6 odst. 4,
n) stanovuje, vybírá a vymáhá platby na účet pro financování základních služeb.
(2) Rada Úřadu provádí přezkum podle § 37 odst. 4, rozhoduje v řízení ve věci
poštovní licence podle § 22, 23, 24 a 25 a vydává rozhodnutí o ceně jednotlivých
základních služeb podle § 34a. Proti rozhodnutí Rady Úřadu není přípustný opravný
prostředek.
(3) Předseda Rady Úřadu v prvním stupni rozhoduje v řízení o výši a úhradě
čistých nákladů na poskytování a zajišťování základních služeb podle § 34b a ve sporech
o přístup k poštovní infrastruktuře podle § 34.
(4) Stanoví-li tento zákon, že o věci rozhoduje Úřad, může statut Úřadu25)
stanovit, že v prvním stupni rozhoduje předseda Rady Úřadu s výjimkou podle
odstavce 2.
(5) O rozkladu nebo odvolání proti rozhodnutí Úřadu, které v prvním stupni
nevydal předseda Rady Úřadu, rozhoduje předseda Rady Úřadu s výjimkou podle
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(6) Pokud v prvním stupni vydal rozhodnutí předseda Rady Úřadu, při
rozhodování o odvolání nebo rozkladu v Radě nehlasuje.
§ 37
Činnost Úřadu
(1) Úřad dohlíží, zda držitel poštovní licence a držitelé zvláštní poštovní licence
a) plní poštovní povinnost a zvláštní poštovní povinnost způsobem podle § 33 a 34,
b) nabízejí poštovní služby, na něž se vztahuje poštovní povinnost a zvláštní poštovní
povinnost, podle poštovních podmínek, s nimiž Úřad vyslovil souhlas,
c) plní další povinnosti uložené jim tímto zákonem. Úřad dohlíží, zda provozovatelé plní
své povinnosti podle tohoto zákona.
(2) Úkony dohledu podle odstavce 1 uskutečňuje Úřad z vlastního podnětu nebo
z podnětu osoby, jejíchž zájmů se poskytování a zajišťování základních služeb držitelem
poštovní licence nebo držitelem zvláštní poštovní licence dotýká. Úkony dohledu se
uskutečňují
a) prováděním státní kontroly,14a)
b) využitím poznatků získaných jiným způsobem.
(3) Úřad dále
a) zaujímá stanovisko ke sporům týkajícím se poskytování a zajišťování základních služeb
držitelem poštovní licence nebo držitelem zvláštní poštovní licence poštovních služeb,
o které byl požádán, pokud je toho k vyřešení sporu zapotřebí,
b) nejméně jednou ročně vhodným způsobem zveřejní, včetně zveřejnění v Poštovním
věstníku, souhrnnou zprávu o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence
a držitelům zvláštní poštovní licence tímto zákonem,
c) činí další opatření v zájmu řádného poskytování a zajišťování základních služeb,
d) plní další úkoly svěřené mu tímto zákonem, v pochybnostech rozhoduje, zda se
v případě určité služby jedná o poštovní službu, a to na žádost nebo z vlastního podnětu.
e) spolupracuje s Komisí Evropských společenství ve věcech týkajících se poštovních služeb.
(4) Úřad pravidelně přezkoumává úroveň kvality a způsob poskytování
a zajišťování základních služeb a jejich všeobecnou dostupnost na celém území České
republiky podle základních kvalitativních požadavků v případě přezkumu všeobecné
dostupnosti služby dodání peněžní částky poštovním poukazem Úřad bere v úvahu
obdobné služby v oblasti platebního styku, které nejsou poštovními službami. Úřad
rovněž pravidelně přezkoumává povinnost držitele poštovní licence poskytovat
a zajišťovat základní služby. Na základě výsledku přezkumu a po konzultaci
s dotčenými subjekty podle odstavce 5 může Úřad zahájit výběrové řízení podle § 22
odst. 2 nebo řízení o změně poštovní licence podle § 23 nebo uveřejní v Poštovním
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služeb. Přezkum podle věty druhé musí být dokončen nejpozději 6 kalendářních měsíců
před koncem platnosti poštovní licence.
(5) Úřad konzultuje podle odstavce 4
a) rozsah základních služeb, které budou předmětem neuložení nebo uložení povinnosti
poskytovat a zajišťovat základní služby, a území, jehož se bude neuložení nebo uložení
povinnosti poskytovat a zajišťovat základní služby týkat,
b) odůvodněný záměr Úřadu povinnost poskytovat a zajišťovat jednotlivou základní
službu
1. neuložit, neboť poskytování dotčené základní služby na celém území státu nebo
na jeho části je zajištěno za podmínek srovnatelných s požadavky na zajištění
základních služeb podle tohoto zákona, aniž by bylo nutné tuto povinnost uložit,
2. uložit, neboť poskytování dotčené základní služby na celém území státu nebo na
jeho části není zajištěno za podmínek srovnatelných s požadavky na zajištění
základních služeb podle tohoto zákona.
(6) Výsledky konzultace Úřad uveřejní v Poštovním věstníku.
Správní delikty
§ 37a
(1) Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě,14b) která poruší ustanovení
tohoto zákona tím, že
a) poskytuje službu, jejímž účelem je vydání písemnosti předem určené osobě, nebo takovou
službu nabízí, jinak než podle tohoto zákona, nebo
b) provozuje poštovní službu, jejímž účelem je dodání písemnosti, bez poštovního oprávnění
a bez zvláštního poštovního oprávnění,
se uloží pokuta do výše 2 000 000 Kč.
(2) Držiteli poštovní licence, který
a) neplní poštovní povinnost nebo ji plní způsobem, který není v souladu s § 33,
b) nabízí poštovní služby, na něž se vztahuje poštovní povinnost, podle poštovních podmínek,
s nimiž Úřad nevyslovil souhlas, nebo
c) nezajistí ověření podle § 33 odst. 5 prostřednictvím schválené osoby nebo takovou osobu
ke schválení Úřadem nenavrhne ve lhůtě stanovené Úřadem,
se uloží pokuta do výše 2 000 000 Kč.
(3) Držiteli zvláštní poštovní licence, který
a) neplní zvláštní poštovní povinnost nebo ji plní způsobem, který není v souladu s § 34, nebo
b) nabízí poštovní služby, na něž se vztahuje zvláštní poštovní povinnost, podle poštovních
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se uloží pokuta do výše 500 000 Kč.
(4) Provozovateli poštovních služeb, který při nabízení nebo poskytování služeb
poruší některou z povinností stanovených v § 4 až 16, se uloží pokuta do výše 500 000 Kč.
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) zjišťuje obsah poštovní zásilky v rozporu s § 16 odst. 5,
b) podniká v oblasti poštovních služeb bez oprávnění nebo v rozporu s obecnými
podmínkami podnikání podle § 17,
c) poskytuje poštovní službu nebo zajišťuje zahraniční poštovní službu bez oprávnění
podle § 18 odst. 1,
d) nesplní povinnost podle § 18 odst. 5 nebo 6, nebo
e) provozuje službu dodání peněžní částky poštovním poukazem bez poštovní licence
v rozporu s § 20.
(2) Provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) nezpřístupní poštovní podmínky podle § 4 odst. 1,
b) neuzavře poštovní smlouvu podle § 4 odst. 2,
c) v rozporu s § 6 odst. 4 neprovede ve lhůtě stanovené Úřadem změnu poštovních
podmínek, které neobsahují náležitosti stanovené v § 6 odst. 2,
d) neuveřejní informaci o změně poštovních podmínek podle § 6 odst. 3,
e) zachází s poštovní zásilkou nebo poukázanou peněžní částkou v rozporu s § 7 odst. 1,
f) otevře nebo prohlíží poštovní zásilku v rozporu § 8 odst. 1, 2 a 4,
g) neinformuje o otevření poštovní zásilky při dodání adresáta, popřípadě odesílatele při
vrácení poštovní zásilky podle § 8 odst. 3,
h) prodá poštovní zásilku v rozporu s § 9 odst. 1 a 2,
i) nevydá čistý výtěžek podle § 9 odst. 3,
j) zničí poštovní zásilku v rozporu s § 10,
k) nevyplatí poukázanou peněžní částku v rozporu § 11,
l) v rozporu s § 16 odst. 7 nevydá poštovní zásilku nebo neumožní jiná opatření
dotýkající se poštovní zásilky,
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n) neplní informační povinnost podle § 32a, nebo
o) neplní některou z povinností podle § 32b odst. 1 a 2.
(3) Držitel poštovní licence se dopustí správního deliktu tím, že
a) poruší poštovní povinnost podle § 33 odst. 1 písm. a),
b) nabízí poštovní služby v rozporu s § 33 odst. 1 písm. b),
c) poruší některou z povinností podle § 33 odst. 4,
d) poruší některou z povinností podle § 33 odst. 5, 7, 8 nebo 9,
e) neplní některou z povinností podle § 33a,
f) poruší některou z povinností podle § 34 odst. 7 nebo 8, nebo
g) nabízí základní služby, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, v rozporu
s rozhodnutím o ceně podle § 34a odst. 2.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) nebo e), nebo podle
odstavce 2 písm. o), nebo podle odstavce 3 písm. e),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), nebo podle odstavce 2
písm. f) a l), nebo podle odstavce 3 písm. a), c), d), f) nebo g),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), nebo podle odstavce 2
písm. b), e), i), k), m) nebo n), nebo podle odstavce 3 písm. b), nebo
d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), c), d), g), h) nebo j).
§ 37b
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména k rozsahu takového jednání a jeho následkům.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle § 37a projednává Úřad.
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vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá Úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 37c
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) zničí, poškodí, znečistí, anebo neoprávněně odstraní nebo přemístí schránu určenou
k poštovnímu podání nebo dodání, nebo
b) jako odesílatel ohrozí zdraví lidí tím, že předá provozovateli k poskytnutí poštovní služby
poštovní zásilku,
1. jejíž obsah je podle poštovních podmínek považován za nebezpečný, aniž by byla
dodržena její povinná zvláštní úprava podle poštovních podmínek nebo další požadované
náležitosti podle poštovních podmínek, nebo
2. jejíž obsah podle poštovních podmínek není dovolen., nebo
c) jako osoba jednající jménem nebo v zastoupení nositele poštovního tajemství poruší
povinnost mlčenlivosti podle § 16 odst. 1 až 3.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč, za
přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) pokutu do výše 20 000 Kč.
HLAVA VIII XI
SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Společná ustanovení
§ 38
(1) Na činnost Ministerstva průmyslu a obchodu podle § 35 a na činnost Úřadu podle
§ 37 odst. 3 písm. a) a c) se správní řád15) nevztahuje.
(2) Rozklad proti rozhodnutí o udělení poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence
a proti rozhodnutí o změně poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence nemá odkladný
účinek. Splnění povinnosti uložené držiteli poštovní licence rozhodnutím podle § 22
odst. 6 nebo 9 nebo § 34 odst. 3 lze vymáhat ukládáním donucovacích pokut až do
celkové výše 10 000 000 Kč.
(3) Účastníkem řízení o udělení poštovní licence je žadatel o poštovní licenci.
Účastníkem řízení o udělení zvláštní poštovní licence je žadatel o zvláštní poštovní licenci.
§ 39
Právní vztahy při poskytování poštovních služeb, které nejsou upraveny v § 4 až 15
tohoto zákona, se řídí občanským zákoníkem.
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(1) Úřad vydává Poštovní věstník. Úřad zveřejňuje Poštovní věstník také způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(2) Každý má právo nahlédnout do Poštovního věstníku
a) v kterékoliv provozovně držitele poštovní licence, v níž jsou nabízeny poštovní služby, na
něž se vztahuje poštovní povinnost,
b) v kterékoliv provozovně držitele zvláštní poštovní licence, v níž jsou nabízeny poštovní
služby, na něž se vztahuje zvláštní poštovní povinnost.
Úřad vydává podle tohoto zákona Poštovní věstník, který je publikační sbírkou
v oblasti poštovních služeb. Úřad zveřejňuje Poštovní věstník způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
§ 41
zrušen
Zmocňovací ustanovení
Úřad vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 3, § 18 odst. 1, § 32b odst. 3,
§ 33 odst. 4 písm. e), § 33a odst. 2 a § 34b odst. 7.
§ 42
Přechodná ustanovení
(1) Na právní vztahy u poštovní zásilky, která byla podána u České pošty, státního
podniku, před dnem účinnosti tohoto zákona, se vztahují dosavadní právní předpisy.16)
(2) Provozovatel poštovních služeb je povinen požádat do jednoho roku od účinnosti
tohoto zákona ministerstvo o udělení souhlasu k provozování poštovních služeb. Do doby
udělení souhlasu se provozovatel poštovních služeb považuje za provozovatele poštovních
služeb, kterému byl udělen souhlas podle tohoto zákona. Nepožádá-li provozovatel
poštovních služeb ve stanovené lhůtě o udělení souhlasu nebo nebude-li mu ministerstvem
souhlas udělen, dosavadní povolení podle zvláštního právního předpisu10) zaniká.
(3) Česká pošta, státní podnik, se považuje do konce kalendářního roku 2003 za
držitele souhlasu a poštovní licence podle tohoto zákona.
(4) Ministerstvo stanoví poštovní závazek České pošty, státního podniku.
(5) Je-li ve zvláštním právním předpisu vydaném před účinností tohoto zákona použit
výraz „pošta“ ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon), rozumí
se tím držitel poštovní licence.
§ 43
Zrušovací ustanovení
Zrušují se
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1. zákon č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon), ve znění zákona č. 86/1950 Sb.
a zákona č. 88/1950 Sb.,
2. vládní nařízení č. 240/1949 Sb., kterým se provádí poštovní zákon,
3. vyhláška č. 135/1980 Sb., kterou se vydává Řád poštovní novinové služby,
4. vyhláška č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní
řád), ve znění vyhlášky č. 59/1991 Sb.
…
ČÁST OSMNÁCTÁ
§ 60
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
____________________
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro
rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/39/ES ze dne 10. června 2002, kterou se mění směrnice 97/67/ES
s ohledem na další otevření poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice
97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství.
2) Například § 86 až 87a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
3a) Například § 86 až 87a zákona č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 7 až 12 zákona č. 154/1994
Sb., o Bezpečnostní informační službě, § 11 až 16 zákona č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství,
ve znění zákona č. 153/1994 Sb. a zákona č. 88/1995 Sb., zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Například § 86 až 87a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona
č. 152/1995 Sb., zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 265/2001 Sb., § 7 až 12 zákona č. 154/1994 Sb.,
o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 290/2005 Sb., § 8 až 12 zákona č. 289/2005 Sb.,
o Vojenském zpravodajství, zákon č. 13/1993 Sb., Celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3b) Například zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
4) Například čl. 27 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
5) Například zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 164/1999 Sb.
6) Čl. 13 Listiny základních práv a svobod.
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9) § 107 odst. 2 písm. a) zákona č. 13/1993 Sb.
9a) Například § 7 až 12 zákona č. 154/1994 Sb., § 11 až 16 zákona č. 67/1992 Sb., ve znění zákona č. 153/1994
Sb. a zákona č. 88/1995 Sb.
10) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
11) Například zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění zákona č. 135/1997 Sb.
12) Například závazky podle Světové poštovní úmluvy a jejího Závěrečného protokolu, Ujednání o poštovních
peněžních službách, Řádu listovních zásilek a jeho Závěrečného protokolu, Řádu poštovních balíků a jeho
Závěrečného protokolu, Řádu Ujednání o poštovních peněžních službách a jeho Závěrečného protokolu.
14a) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
14b) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
15) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
16) Zákon č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon), ve znění zákona č. 86/1950 Sb. a zákona č. 88/1950 Sb.
Vládní nařízení č. 240/1949 Sb., kterým se provádí poštovní zákon.
Vyhláška č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád), ve znění vyhlášky
č. 59/1991 Sb.
17) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
18) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
19) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
20) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
21) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
22) § 27 a násl. obchodního zákoníku.
23) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon
o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
24) § 158 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
25) § 107 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
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č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Provozovatel poštovních služeb (dále jen „provozovatel“), který je oprávněn
poskytovat poštovní služby podle zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, je povinen do konce 3. kalendářního měsíce, který následuje po
kalendářním měsíci, ve kterém nabyl účinnosti tento zákon, doručit Českému
telekomunikačnímu úřadu (dále jen „Úřad“) oznámení podnikání podle § 18 zákona
č. 29/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Živnostenské
oprávnění k provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb podle zákona
č. 29/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká dnem, kdy
osoba, která na jeho základě podniká, doručila Úřadu oznámení podnikání podle § 18 zákona
č. 29/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději však
uplynutím lhůty podle věty první; toto oznámení nepodléhá správnímu poplatku.
2. Držitelem poštovní licence je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince
2017 Česká pošta, s. p., případně její právní nástupce, který je na celém území České
republiky povinen poskytovat a zajišťovat základní služby podle § 3 zákona č. 29/2000 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v souladu s poštovní licencí podle
bodu 3.
3. Úřad udělí poštovní licenci osobě podle bodu 2 do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona. Účastníkem řízení o udělení poštovní licence je pouze osoba uvedená
v bodu 2. Úřad v této poštovní licenci stanoví všechny základní služby podle § 3 zákona
č. 29/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tato poštovní
licence může být případně změněna podle § 23 zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdříve ode dne 1. ledna 2016.
4. Pokud zvláštní právní předpisy za účelem zajištění jiných činností než poskytování
poštovních služeb stanoví jako povinnou osobu držitele poštovní licence, rozumí se jí Česká
pošta, s. p., popřípadě její právní nástupce.
5. Provozovatel je povinen uvést do souladu poštovní podmínky podle § 6 zákona
č. 29/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 60 dnů ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Provozovatel je povinen vést oddělenou evidenci výnosů a příjmů podle § 32b zákona
č. 29/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ode dne 1. července
2013.
7. Držitel poštovní licence je povinen vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle
§ 33a zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ode
dne 1. července 2013.
8. Držitel poštovní licence je povinen dodržovat povinnosti uložené mu rozhodnutími
vydanými Úřadem podle § 33 odst. 5 zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
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a výnosů podle bodu 7.
9. Úřad stanoví případné čisté náklady za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
do konce roku 2013 podle § 34b odst. 4 zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, a procentní podíl a výše platby jednotlivých provozovatelů
podle § 34c odst. 7 a 8 zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, takto:
a) ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. června 2013 na základě informací
získaných podle § 32a zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, a podle bodu 8,
b) ode dne 1. července 2013 do 31. prosince 2013 na základě informací podle bodů 6 a 7.
10. Cenová rozhodnutí vydaná Úřadem a Ministerstvem financí podle zákona č. 29/2000
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinností tohoto zákona, zůstávají v platnosti do vydání
věcně příslušných rozhodnutí o ceně Úřadem, nejdéle však do 12 kalendářních měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
11. Řízení zahájená a nedokončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí
správní úřady, které řízení zahájily, podle dosavadních právních předpisů.

Změna zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů – část druhá
§ 2b
(1) Ministerstvo dopravy a spojů stanoví rozhodnutím ceny a podmínky jejich
uplatnění (tarify) v mezinárodní dopravě.
(2) Český telekomunikační úřad vykonává působnost při uplatňování, regulaci
a kontrole cen poštovních služeb do zahraničí a služeb souvisejících s poskytováním
poštovních služeb do zahraničí, a zahraničních poštovních služeb1), včetně poštovních služeb
do zahraničí a cen za přístup k poštovní infrastruktuře. Ministerstvo nevykonává
působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole cen v oblasti elektronických
komunikací.
Přechodná ustanovení k části druhé zákona č. …/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. V
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená v oblasti poštovních služeb, ke kterým má působnost Ministerstvo
financí podle zákona č. 265/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
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Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů – část třetí
§3
(1) Živností není:
a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,
b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci
nebo autory,2)
c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle
zvláštního právního předpisu,2a)
d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi,2b)
e) provádění archeologických výzkumů.2c)
(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:
a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů2d), nelékařských zdravotnických pracovníků2e)
při poskytování zdravotní péče a přírodních léčitelů,
b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární
asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu
hospodářských zvířat,3)
c) advokátů,4) notářů5a) a patentových zástupců6) a soudních exekutorů,6a)
d) znalců a tlumočníků,7)
e) auditorů8) a daňových poradců,8a)
f) burzovních dohodců8b),
g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů9) a rozhodců při rozhodování
majetkových sporů,9a)
h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,10)
i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají
svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři,10a)
j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání10b).
(3) Živností dále není:
a) činnost bank11), poskytování platebních služeb11a), vydávání elektronických peněz11a),
provozování platebních systémů11a), směnárenská činnost11d), činnost pojišťoven 12),
zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
a odpovědných pojistných matematiků12), penzijních fondů12a), spořitelních a úvěrních
družstev12b), komoditních burz8b), organizátorů regulovaných trhů13b), obchodníků s cennými
papíry13b) a jejich vázaných zástupců 13b) a činnost osob zabývajících se kolektivním
investováním13) a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry13a),
činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství
týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem13b) a jejich
vázaných zástupců13b), činnost ratingových agentur13c),
b) pořádání loterií a jiných podobných her,14)
c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,15)
d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny,
distribuce plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné

- 122 energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního
předpisu,16)
e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování
nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské
péče,
f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské
a chovatelské činnosti fyzickými osobami,
g) námořní doprava a mořský rybolov,17)
h) provozování dráhy a drážní dopravy,18)
i) vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu,19)
j) výzkum, výroba a distribuce léčiv,20)
k) zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami
používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona,21)
l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví,22)
m) zahraniční obchod s vojenským materiálem,22a)
n) výkon inspekce práce22b),
o) provozování rozhlasového a televizního vysílání,23)
p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních
potřeb,
r) zprostředkování zaměstnání,23a)
s) provozování stanic technické kontroly,23c)
t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do
rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských
studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního
předpisu,23d)
u) nakládání s vysoce nebezpečnými látkami,23e)
v) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací a poskytování
leteckých služeb,23f)
x) činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů23h) vykonávaná v souladu
s účelem, pro který byly zřízeny,
y) výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem
sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu,23i)
z) vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za
hranicemi pravomocí států,23j)
aa) provozování pohřebišť,23k)
ab) činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu,23l)
ac) nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxinem,23m)
ad) provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního
prostředí,23n)
ae) archivnictví,23o)
af) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu23p),
ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti
vyžadované k získání dílčí kvalifikace podle zvláštního zákona23q),
ah) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.,
ai) provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zvláštního
právního předpisu.
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ŽIVNOST VOLNÁ
(K § 25 odst. 2)
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Obory činností náležející do živnosti volné
1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
2. Činnost odborného lesního hospodáře
3. Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
8. Pěstitelské pálení
9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
17. Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
18. Výroba hnojiv
19. Výroba plastových a pryžových výrobků
20. Výroba a zpracování skla
21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
23. Broušení technického a šperkového kamene
24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických
strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
31. Výroba strojů a zařízení
32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
33. Stavba a výroba plavidel
34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace
a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých
pozemních zařízení
35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové
a lanové a železničního parku
36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
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38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
39. Výroba zdravotnických prostředků
40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie,
kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
47. Zprostředkování obchodu a služeb
48. Velkoobchod a maloobchod
49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
54. Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
55. Ubytovací služby
56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály
57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
59. Pronájem a půjčování věcí movitých
60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
61. Projektování pozemkových úprav
62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
63. Projektování elektrických zařízení
64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
65. Testování, měření, analýzy a kontroly
66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
68. Fotografické služby
69. Překladatelská a tlumočnická činnost
70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
76. Poskytování technických služeb
77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel
78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
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č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. VII
Přechodné ustanovení
Řízení ve věci oboru činnosti náležející do živnosti volné „Provozování poštovních
a zahraničních poštovních služeb“ zahájená podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a k tomuto dni nedokončená, se dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona zastavují.

Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů – část čtvrtá
Položka 113
a) Vydání osvědčení o oznámení
podnikání v oblasti poštovních služeb

Kč

1 000,-

b) Vydání osvědčení o sdělení změny
oznámených údajů

Kč

500,-

c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu
týkajícího se přístupu k poštovní infrastruktuře
podle § 34 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách, ve znění pozdějších předpisů

Kč

10 000,-

