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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách
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§ 1 odst. 1
(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.
_________________
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.
§ 1 odst. 2
(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 písm. a) a) poštovní zásilkou adresná zásilka v konečné podobě, ve
které má být provozovatelem dodána; poštovní zásilkou se

Odpovídající předpis ES
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Ustanovení
Obsah
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Článek 2
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na
odst. 1
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

31997L0067
32008L0006

Čl. 2 bod 1

poštovními službami se rozumí služby zahrnující výběr, třídění,
přepravu a dodávání poštovních zásilek;

31997L0067
32008L0006

Čl. 2 bod 6

poštovní zásilkou se rozumí zásilka s adresou v konečné
podobě, ve které má být poskytovatelem poštovních služeb

1

rozumí i poštovní balík,
§ 2 písm. m) m) poštovní sítí systém organizace činností a technologické 31997L0067
prvky, technická zařízení, síť provozoven nebo specifické 32008L0006
služby provozovatele, které využívá pro zajištění
poskytování poštovních služeb.

Čl. 2 bod 2

§ 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 4

Základní služby zahrnují

31997L0067
32008L0006

(1) Základní služby zahrnují
a) službu dodání poštovních zásilek do 2 kg,
b) službu dodání poštovních balíků do 10 kg,
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,

dodána. Kromě listovních zásilek jsou to rovněž například
knihy, katalogy, noviny, časopisy a poštovní balíky obsahující
zboží s obchodní hodnotou či bez obchodní hodnoty;
poštovní sítí 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,
— dodání na adresy udané na zásilkách;
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.

Čl. 2 bod 9

doporučenou zásilkou se rozumí služba poskytující paušální
záruku proti ztrátě, poškození nebo úbytku obsahu a dávající
odesílateli, případně na jeho žádost, důkaz o podání poštovní
zásilky nebo o jejím dodání adresátovi;

Čl. 2 bod 10

cennou zásilkou se rozumí služba pojišťující poštovní zásilku
pro případ ztráty, poškození nebo úbytku obsahu až do výše
odesílatelem udané hodnoty

Čl. 12 první Členské státy mohou ponechat v platnosti nebo zavést
poskytování bezplatné poštovní služby pro potřeby
odrážka
nevidomých a slabozrakých,

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

Čl. 3 odst. 4

Bez ohledu na hmotnostní limit poštovních balíků stanovený
v rámci všeobecných služeb daného členského státu zajistí
členské státy dodávání poštovních balíků přijatých z jiných
členských států o hmotnosti do 20 kg na vlastním území.

Čl. 3 odst. 6

Minimální a maximální rozměry uvedených poštovních zásilek
jsou shodné s rozměry stanovenými v příslušných ustanoveních
přijatých Světovou poštovní unií.

g) služby, které musí být zajištěny na základě závazků
vyplývajících z členství České republiky ve Světové
poštovní unii.
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§ 3 odst. 2

(2) Základní služby musí být poskytovány

31997L0067
32008L0006

a) trvale na celém území České republiky,

Čl. 3 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby uživatelé mohli využívat práva na
až 3
všeobecnou službu zahrnující trvalé poskytování poštovní
služby ve stanovené kvalitě ve všech místech na jejich území
za dostupné ceny pro všechny uživatele.

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

2. K tomuto účelu přijmou členské státy opatření, aby hustota
styčných míst a přístupových míst vyhovovala potřebám
uživatelů.

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

3. Členské státy přijmou opatření k zajištění toho, aby
všeobecné služby byly zaručeny nejméně pět pracovních dnů
v týdnu, s výjimkou okolností nebo zeměpisných podmínek
považovaných za mimořádné, a aby zahrnovaly alespoň
— jeden výběr,
— jedno dodání do domu každé fyzické nebo právnické osoby,
nebo odchylně, za podmínek stanovených národním
regulačním orgánem, jedno dodání do příslušných zařízení.

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,
Čl. 8
e) způsobem, který odpovídá požadavkům úředního
doručování písemností podle zvláštního právního předpisu.
§ 3 odst. 3

(3) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnou technickou 31997L0067
specifikaci jednotlivých základních služeb včetně rozměrů 32008L0006
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.
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Článkem 7 není dotčeno právo členských států organizovat
umisťování poštovních schránek na veřejných komunikacích,
vydávání poštovních známek a službu doporučených zásilek
využívanou v soudním nebo správním řízení v souladu
s vnitrostátními právními předpisy.
Čl. 3 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby uživatelé mohli využívat práva na
až 3
všeobecnou službu zahrnující trvalé poskytování poštovní
služby ve stanovené kvalitě ve všech místech na jejich území
za dostupné ceny pro všechny uživatele.
2. K tomuto účelu přijmou členské státy opatření, aby hustota
styčných míst a přístupových míst vyhovovala potřebám
uživatelů.
3. Členské státy přijmou opatření k zajištění toho, aby
všeobecné služby byly zaručeny nejméně pět pracovních dnů
v týdnu, s výjimkou okolností nebo zeměpisných podmínek
považovaných za mimořádné, a aby zahrnovaly alespoň
— jeden výběr,
— jedno dodání do domu každé fyzické nebo právnické osoby,
nebo odchylně, za podmínek stanovených národním
regulačním orgánem, jedno dodání do příslušných zařízení.

Čl. 3 odst. 6

Minimální a maximální rozměry uvedených poštovních zásilek
jsou shodné s rozměry stanovenými v příslušných ustanoveních
přijatých Světovou poštovní unií.

Čl. 6

Členské státy přijmou opatření, aby uživatelé a poskytovatelé
poštovních služeb pravidelně dostávali od poskytovatele nebo
poskytovatelů všeobecných služeb dostatečně podrobné
a aktuální informace o určitých parametrech nabízených
všeobecných služeb, zejména pokud jde o všeobecné
podmínky přístupu k těmto službám, o cenu a o úroveň norem
kvality. Tyto informace jsou vhodným způsobem
zveřejňovány.
Aniž jsou dotčeny příslušné mezinárodní a vnitrostátní
předpisy o systémech náhrad, členské státy zajistí, aby všichni
poskytovatelé poštovních služeb zpřístupnili transparentní,
jednoduché a nenákladné postupy pro projednávání reklamací
uživatelů poštovních služeb, zejména v případech ztráty,
úbytku, poškození nebo nesouladu s normami kvality (včetně
postupů určování odpovědnosti v případech zahrnujících více
než jednoho provozovatele).
Členské státy zajistí, aby uživatelé mohli využívat práva na
všeobecnou službu zahrnující trvalé poskytování poštovní
služby ve stanovené kvalitě ve všech místech na jejich území
za dostupné ceny pro všechny uživatele.

§ 6 odst. 2 i) způsob uplatnění reklamace vad poskytované poštovní 31997L0067
písm. i)
služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze 32008L0006
reklamaci uplatnit a lhůty o jejím vyřízení,

Čl. 19 odst. 1

§ 21 odst. 1

Čl. 3 odst. 1

(1) Obsahem poštovní licence je povinnost zajistit 31997L0067
všeobecnou dostupnost některých nebo všech základních 32008L0006
služeb na celém území České republiky nebo na jeho části
(dále jen „poštovní povinnost“) a doba platnosti této
poštovní licence.

Čl. 4 odst. 2
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Členské státy mohou určit jeden či více podniků jakožto
poskytovatele všeobecných služeb, aby byly všeobecné služby
poskytovány na celém území daného státu. Členské státy
mohou určit různé podniky k poskytování různých prvků
všeobecných služeb nebo k pokrytí různých částí území daného
státu. Přitom stanoví povinnosti a práva poskytovatelů
všeobecných služeb v souladu s právem Společenství
a zveřejní je. Členské státy přijmou zejména opatření
k zajištění toho, aby podmínky, za nichž jsou všeobecné služby
svěřovány, byly založeny na zásadách transparentnosti,
nediskriminace a přiměřenosti, čímž bude zajištěno nepřetržité
poskytování všeobecných služeb s ohledem na důležitou úlohu,
kterou zastávají v oblasti sociální a územní soudržnosti.

§ 21 odst. 2

(2) Držitelem poštovní licence je provozovatel, který má 31997L0067
povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby, které 32008L0006
jsou obsaženy v jeho poštovní licenci.

Čl. 2 bod 13

§ 22 odst. 1

(1) Povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby na 31997L0067
celém území státu nebo na jeho části jednomu nebo 32008L0006
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.

Čl. 4 odst. 2

§ 22 odst. 9

(9) Nezúčastní-li se žádný provozovatel výběrového řízení 31997L0067
nebo nebude-li žádný provozovatel vybrán pro nesplnění 32008L0006
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.

Čl. 3 odst. 1

Rozhodnutí o udělení, změně a odnětí poštovní licence, 31997L0067
včetně práv a povinností z ní vyplývajících a sdělení 32008L0006
o jejím zániku Úřad zveřejní v Poštovním věstníku.

Čl. 4 odst. 2

§ 32

5

Čl. 4 odst. 2

poskytovatelem všeobecných služeb se rozumí veřejný nebo
soukromý poskytovatel poštovních služeb poskytující
všeobecné poštovní služby nebo jejich část v členském státě,
jehož totožnost byla sdělena Komisi v souladu s článkem 4;
Členské státy mohou určit jeden či více podniků jakožto
poskytovatele všeobecných služeb, aby byly všeobecné služby
poskytovány na celém území daného státu. Členské státy
mohou určit různé podniky k poskytování různých prvků
všeobecných služeb nebo k pokrytí různých částí území daného
státu. Přitom stanoví povinnosti a práva poskytovatelů
všeobecných služeb v souladu s právem Společenství
a zveřejní je. Členské státy přijmou zejména opatření
k zajištění toho, aby podmínky, za nichž jsou všeobecné služby
svěřovány, byly založeny na zásadách transparentnosti,
nediskriminace a přiměřenosti, čímž bude zajištěno nepřetržité
poskytování všeobecných služeb s ohledem na důležitou úlohu,
kterou zastávají v oblasti sociální a územní soudržnosti.
Členské státy zajistí, aby uživatelé mohli využívat práva na
všeobecnou službu zahrnující trvalé poskytování poštovní
služby ve stanovené kvalitě ve všech místech na jejich území
za dostupné ceny pro všechny uživatele.
Členské státy mohou určit jeden či více podniků jakožto
poskytovatele všeobecných služeb, aby byly všeobecné služby
poskytovány na celém území daného státu. Členské státy
mohou určit různé podniky k poskytování různých prvků
všeobecných služeb nebo k pokrytí různých částí území daného
státu. Přitom stanoví povinnosti a práva poskytovatelů
všeobecných služeb v souladu s právem Společenství
a zveřejní je. Členské státy přijmou zejména opatření
k zajištění toho, aby podmínky, za nichž jsou všeobecné služby
svěřovány, byly založeny na zásadách transparentnosti,
nediskriminace a přiměřenosti, čímž bude zajištěno nepřetržité
poskytování všeobecných služeb s ohledem na důležitou úlohu,
kterou zastávají v oblasti sociální a územní soudržnosti.
2. … Přitom stanoví povinnosti a práva poskytovatelů
všeobecných služeb v souladu s právem Společenství
a zveřejní je. …

§ 32a

(1) Provozovatel je povinen na písemnou žádost 31997L0067
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.

Čl. 22a

2. Poskytovatelé poštovních služeb poskytnou tyto informace
neprodleně na vyžádání a v nezbytných případech důvěrně, a to
ve lhůtách a na úrovni podrobností požadovaných národním
regulačním orgánem. Informace požadované národním
regulačním orgánem jsou přiměřené výkonu jeho úkolů.
Národní regulační orgán uvede důvody, které jeho žádost
o informace opravňují.

(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. Členské státy zajistí, aby národní regulační orgány na žádost
poskytly Komisi odpovídající důležité informace, které Komise
potřebuje k výkonu svých úkolů podle této směrnice.

(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 odst. 1 (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.
§ 33 odst. 4 (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,

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé poštovních služeb
poskytovali zejména národním regulačním orgánům veškeré
informace, včetně finančních informací a informací
o poskytování všeobecných služeb, a to za tímto účelem:
a) aby národní regulační orgány mohly zajistit soulad s touto
směrnicí nebo s rozhodnutími přijatými podle této směrnice;
b) pro jasně definované statistické účely.

4. Považuje-li národní regulační orgán informaci za důvěrnou
v souladu s obchodními pravidly důvěrnosti, a to jak s pravidly
Společenství, tak i s vnitrostátními pravidly, Komise i dotyčné
národní regulační orgány tuto důvěrnost zachovají.
31997L0067
32008L0006

Čl. 14 odst. Členské státy mohou vyžadovat od těch poskytovatelů
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poštovních služeb, na něž se vztahuje povinnost přispívat do
vyrovnávacího fondu, aby pro zajištění fungování fondu
zavedli náležitě oddělené účty.

31997L0067
32008L0006

Čl. 5 odst. 1

6

Každý členský stát přijme opatření, aby poskytování
všeobecných služeb odpovídalo těmto požadavkům:
— nabídka služeb zaručující splnění základních požadavků,
— nabídka stejných služeb uživatelům za srovnatelných
podmínek,

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

— dostupnost služeb bez diskriminace v jakékoli podobě,
zvláště bez diskriminace na základě politických, náboženských
nebo ideologických důvodů,
— nemožnost přerušení nebo zastavení služeb, s výjimkou
případů vyšší moci,
— rozvoj v závislosti na technickém, hospodářském
a společenském prostředí a na potřebách uživatelů.

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),
Čl. 6

Členské státy přijmou opatření, aby uživatelé a poskytovatelé
poštovních služeb pravidelně dostávali od poskytovatele nebo
poskytovatelů všeobecných služeb dostatečně podrobné
a aktuální informace o určitých parametrech nabízených
všeobecných služeb, zejména pokud jde o všeobecné
podmínky přístupu k těmto službám, o cenu a o úroveň norem
kvality. Tyto informace jsou vhodným způsobem
zveřejňovány.

Čl. 19 odst. 1

Aniž jsou dotčeny příslušné mezinárodní a vnitrostátní
předpisy o systémech náhrad, členské státy zajistí, aby všichni
poskytovatelé poštovních služeb zpřístupnili transparentní,
jednoduché a nenákladné postupy pro projednávání reklamací
uživatelů poštovních služeb, zejména v případech ztráty,
úbytku, poškození nebo nesouladu s normami kvality (včetně
postupů určování odpovědnosti v případech zahrnujících více
než jednoho provozovatele).

Čl. 19 odst. 2

V souladu s článkem 16 členské státy zajistí, aby poskytovatelé
všeobecných služeb a případně podniky poskytující služby,
které jsou součástí všeobecných služeb, zveřejnili společně
s výroční zprávou o sledování jejich výkonu informace o počtu
reklamací a způsobu jejich vyřízení

Čl. 20

Harmonizace technických norem pokračuje s ohledem zejména
na zájmy uživatelů.

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.

Evropský výbor pro normalizaci je pověřen vypracováním
technických norem pro poštovní odvětví podle zásad
stanovených směrnicí Rady 83/189/EHS ze dne 28. března
1983 o postupu při poskytování informací v oblasti
technických norem a předpisů1).
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Při této činnosti se přihlíží k harmonizačním opatřením
přijatým na mezinárodní úrovni, a zvláště v rámci Světové
poštovní unie. Platné normy se jednou ročně zveřejňují
v Úředním věstníku Evropských společenství.
Členské státy zajistí, aby poskytovatelé všeobecných služeb
odkazovali na normy zveřejněné v Úředním věstníku, pokud je
to nutné v zájmu uživatelů, a zejména pokud podávají
informace podle článku 6. Výbor zřízený podle článku 21 je
průběžně informován o jednáních Evropského výboru pro
normalizaci a o pokroku jím dosaženém v této oblasti.
Čl. 16

§ 33 odst. 5

§ 33 odst. 7

(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.
(7) Držitel poštovní licence je povinen sjednat ceny 31997L0067
základních služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní 32008L0006
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.
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… Nezávislé sledování výkonu provádějí nejméně jednou za
rok vnější orgány nezávislé na poskytovatelích všeobecných
služeb za normalizovaných podmínek, které budou stanoveny
regulativním postupem s kontrolou podle článku 21 odst. 2,
a je předmětem zpráv uveřejňovaných nejméně jednou ročně.

Čl. 12 druhá ceny musí vycházet z nákladů a vytvářet pobídky pro účinné
odrážka
poskytování všeobecných služeb. Je-li to nutné z důvodů
veřejného zájmu, mohou členské státy rozhodnout, že by
u služeb s cenou stanovenou za kus a pro jiné poštovní zásilky
měla být uplatňována jednotná sazba na celém jejich území
nebo pro přeshraniční poskytování služby,

Čl. 12 pátá pokud poskytovatelé všeobecných služeb uplatňují zvláštní
odrážka
sazby, například u služeb pro podniky, odesílatele hromadných
zásilek nebo subjekty sjednocující zásilky pocházející od
různých
uživatelů,
uplatní
zásady
transparentnosti
a nediskriminace jak u sazeb, tak i u souvisejících podmínek.
Tyto sazby se spolu se souvisejícími podmínkami použijí
stejně mezi různými třetími stranami i mezi třetími stranami
a poskytovateli všeobecné poštovní služby poskytujícími
rovnocenné služby. Všechny tyto sazby jsou rovněž k dispozici
uživatelům, zejména jednotlivým uživatelům a malým
a středním podnikům, posílajícím zásilky za srovnatelných
podmínek.

§ 33 odst. 8

§ 33a

(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.
(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.

31997L0067
32008L0006

Čl. 22 odst. 2

Zvláštním úkolem národních regulačních orgánů je zajišťovat
soulad s povinnostmi vyplývajícími z této směrnice, zejména
zavedením postupů sledování a regulace pro zajištění
poskytování všeobecných služeb. Mohou být rovněž pověřeny
zajišťováním souladu s pravidly hospodářské soutěže
v poštovním odvětví.

31997L0067
32008L0006

Čl. 14 odst. 1 1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění vedení
až 7
účetnictví poskytovatelů všeobecných služeb v souladu s tímto
článkem.
2. Poskytovatel či poskytovatelé všeobecných služeb vedou ve
svých vnitřních účetních systémech oddělené účty s cílem
zřetelně rozlišovat mezi veškerými službami a produkty, které
jsou součástí všeobecných služeb, a těmi, které jejich součástí
nejsou. Toto oddělení účetnictví se použije jako podklad při
výpočtu čistých nákladů na všeobecné služby prováděném
členskými státy. Tyto vnitřní účetní systémy se zakládají na
důsledně uplatňovaných a objektivně odůvodnitelných
zásadách nákladového účetnictví.

(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. Aniž je dotčen odstavec 4, přiřazují účetní systémy podle
odstavce 2 náklady takto:
a) náklady, které lze přímo přiřadit k jednotlivé službě nebo
produktu, se takto přiřazují;

(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.

b) společné náklady, tj. náklady, které nelze přímo přiřadit
k jednotlivé službě nebo produktu, se přiřazují takto:
i) pokud lze, přiřazují se společné náklady na základě přímé
analýzy původu nákladů samých,
ii) není-li přímá analýza možná, přiřazují se kategorie
společných nákladů na základě nepřímé vazby na jinou
kategorii nákladů nebo skupinu kategorií nákladů, které lze
přímo přiřadit nebo přičíst; nepřímá vazba se zakládá na
srovnatelných strukturách nákladů,

(4) Pravidla, která navrhne držitel poštovní licence a podle
nichž budou náklady společné pro více činností držitele
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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.

iii) nelze-li použít přímé ani nepřímé přiřazení nákladů,
přiřazují se kategorie nákladů na základě všeobecného
přiřazujícího činitele vypočítaného pomocí poměru veškerých
nákladů přímo nebo nepřímo přiřazených nebo přičtených
jednotlivým všeobecným službám na jedné straně a ostatním
službám na straně druhé,
iv) společné náklady, jež jsou nezbytné pro poskytování
všeobecných služeb i jiných služeb, se přiřazují příslušným
způsobem; v případě všeobecných služeb i v případě jiných
služeb musí být použity stejné zásady nákladového rozpětí.
4. Jiné systémy nákladového účetnictví lze použít, pouze
pokud jsou slučitelné s odstavcem 2 a byly schváleny národním
regulačním orgánem. Komise je o jejich použití předem
uvědoměna.
5. Národní regulační orgány zajistí, aby soulad s jedním ze
systémů nákladového účetnictví podle odstavců 3 nebo 4
ověřoval příslušný orgán nezávislý na poskytovateli
všeobecných služeb. Členské státy zajistí pravidelné
zveřejňování zprávy o souladu.
6. Národní regulační orgán uchovává dostupné dostatečně
podrobné informace o systémech nákladového účetnictví
používaných poskytovatelem všeobecných služeb a na
požádání předá tyto informace Komisi.
7. Na požádání se podrobné informace o těchto systémech
jako důvěrné poskytnou národnímu regulačnímu orgánu
a Komisi.
Čl. 15

§ 34 odst. 1

(1) Držitel poštovní licence je povinen transparentním 31997L0067
a nediskriminačním způsobem na základě písemné 32008L0006
smlouvy umožnit přístup ostatním provozovatelům
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Čl. 11a

Finanční účty všech poskytovatelů všeobecných služeb jsou
sestavovány, ověřovány nezávislým auditorem a zveřejňovány
v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství
a vnitrostátními právními předpisy o obchodních podnicích.
Je-li to nezbytné pro ochranu zájmu uživatelů nebo pro
podporu účinné hospodářské soutěže a s ohledem na
vnitrostátní podmínky a vnitrostátní právní předpisy, zajistí

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.
§ 34a odst. 1 Úřad sleduje a vyhodnocuje vývoj úrovně cen základních 31997L0067
služeb a pravidelně přezkoumává jejich cenovou 32008L0006
dostupnost zejména s ohledem na spotřebitelské ceny,
inflaci a průměrnou mzdu.

§ 34b odst. (1) Čistými náklady se rozumí rozdíl mezi efektivně 31997L0067
1, 2, 6 a 7
a účelně vynaloženými náklady, které jsou nezbytné na 32008L0006
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
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Čl. 3 odst. 1

členské státy dostupnost transparentních, nediskriminačních
podmínek přístupu pro prvky poštovní infrastruktury nebo pro
služby poskytované v rámci všeobecných služeb, jako je
například systém poštovních směrovacích čísel, databáze adres,
poštovní přihrádky, dodávací schránky, informace o změně
adresy, služba dosílky, služba vrácení odesílateli. Tímto
ustanovením není dotčeno právo členských států přijmout
opatření k zajištění přístupu do poštovní sítě za
transparentních, přiměřených a nediskriminačních podmínek.
Členské státy zajistí, aby uživatelé mohli využívat práva na
všeobecnou službu zahrnující trvalé poskytování poštovní
služby ve stanovené kvalitě ve všech místech na jejich území
za dostupné ceny pro všechny uživatele.

Čl. 12 první ceny musí být přijatelné a musí být takové, aby nezávisle na
odrážka
zeměpisné poloze a s ohledem na specifické vnitrostátní
podmínky měli k poskytovaným službám přístup všichni
uživatelé. Členské státy mohou ponechat v platnosti nebo
zavést poskytování bezplatné poštovní služby pro potřeby
nevidomých a slabozrakých,
Příloha I
Část B: Výpočet čistých nákladů
Národní regulační orgány zváží všechny prostředky k zajištění
vhodných pobídek pro poskytovatele poštovních služeb
(určené nebo neurčené), aby plnili povinnosti všeobecných
služeb v duchu nákladové efektivity.
Čistými náklady spojenými s povinnostmi všeobecných služeb
jsou veškeré náklady, které se týkají praktického poskytování
všeobecných služeb a které jsou pro ně nezbytné. Čisté náklady
na všeobecné služby se vypočítají jako rozdíl mezi čistými
náklady určeného poskytovatele všeobecných služeb, který
vykonává
povinnosti
všeobecných
služeb,
a téhož
poskytovatele poštovních služeb, který povinnosti všeobecných
služeb nevykonává.
Při výpočtu se zohlední všechny další důležité faktory, včetně
jakýchkoli nehmotných a tržních výhod, které poskytovatel
poštovních služeb určený k poskytování všeobecných služeb
získá, nároku na přiměřený zisk a pobídek k nákladové
efektivnosti.

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.

Důkladnou pozornost je třeba věnovat správnému vyčíslení
nákladů, kterým by se určený poskytovatel všeobecných služeb
mohl vyhnout, kdyby povinnosti všeobecných služeb neplnil.
Výpočet čistých nákladů by měl zohlednit výhody, včetně
nehmotných výhod, které provozovatel všeobecných služeb
má.

(6) … Rozhodnutí o ověření výše čistých nákladů na
poskytování základních služeb Úřad zveřejní v Poštovním
věstníku.

Výpočet vychází z nákladů připadajících na:
i) prvky vymezených služeb, které lze poskytovat pouze se
ztrátou nebo za nákladových podmínek, které nejsou běžnými
obchodními podmínkami. Do této kategorie mohou spadat
prvky služeb, jakými jsou služby stanovené v části A,

(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.

ii) určité uživatele nebo skupiny uživatelů, kterým lze při
zohlednění nákladů na poskytování zmíněných služeb,
získaných výnosů a jakýchkoli jednotných cen uložených
členským státem poskytovat službu pouze se ztrátou nebo za
nákladových podmínek, které nejsou běžnými obchodními
podmínkami.
Tato kategorie zahrnuje uživatele nebo skupiny uživatelů, jimž
by nebyla poskytnuta služba komerčním provozovatelem,
kterému nebyla uložena povinnost poskytovat všeobecné
služby.

§ 34c odst. 2 (2) Úřad určí, zda výše čistých nákladů na poskytování 31997L0067
základních služeb stanovená podle § 34b představuje pro 32008L0006
držitele poštovní licence nespravedlivou finanční zátěž.
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Čl. 7 odst. 3

Výpočet čistých nákladů spojených s určitými aspekty
povinností všeobecných služeb se provádí odděleně tak, aby se
zabránilo dvojímu zaúčtování jakýchkoli přímých nebo
nepřímých výhod a nákladů. Celkové čisté náklady na
povinnosti
všeobecných
služeb
každého
určeného
poskytovatele všeobecných služeb se vypočítávají jako souhrn
čistých nákladů vzniklých z jednotlivých prvků povinností
všeobecných služeb při zohlednění veškerých nehmotných
výhod. Národní regulační orgán je odpovědný za ověření
čistých nákladů. Poskytovatel či poskytovatelé všeobecných
služeb spolupracují s národním regulačním orgánem, aby mu
umožnili čisté náklady ověřit.
Pokud členský stát rozhodne, že povinnosti všeobecných
služeb stanovené v této směrnici představují pro poskytovatele
všeobecných služeb čisté náklady vypočítané s ohledem na
přílohu I a představují nerovnou finanční zátěž, může zavést:

§ 34c odst. 3 (3) K úhradě vzniklých čistých nákladů Úřad zřídí účet pro
financování základních služeb (dále jen „účet“), který
spravuje.

Čl. 7 odst. 3

§ 34c odst. (5) Plátcem je každý provozovatel, který poskytuje 31997L0067
5, 6 a 9
poštovní služby nebo zahraniční poštovní služby na území 32008L0006
České republiky.

Čl. 7 odst. 5

(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.
(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.
§ 36a odst. 1 a) provádí analýzy všeobecné dostupnosti základních 31997L0067
písm. a), c) služeb a přezkoumává nutnost uložení povinnosti 32008L0006
a g)
poskytovat a zajišťovat základní služby,
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,
g) 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
13

Čl. 22 odst. 2

a) mechanismus náhrad poskytovaných dotyčnému podniku či
dotyčným podnikům z veřejných prostředků nebo
b) mechanismus pro rozdělení čistých nákladů spojených
s povinnostmi všeobecných služeb mezi poskytovatele služeb
nebo uživatele.
Pokud členský stát rozhodne, že povinnosti všeobecných
služeb stanovené v této směrnici představují pro poskytovatele
všeobecných služeb čisté náklady vypočítané s ohledem na
přílohu I a představují nerovnou finanční zátěž, může zavést:
a) mechanismus náhrad poskytovaných dotyčnému podniku či
dotyčným podnikům z veřejných prostředků nebo
b) mechanismus pro rozdělení čistých nákladů spojených
s povinnostmi všeobecných služeb mezi poskytovatele služeb
nebo uživatele.
Členské státy zajistí dodržování zásady transparentnosti,
nediskriminace a přiměřenosti při zřizování vyrovnávacího
fondu a při stanovení výše finančních příspěvků uvedených
v odstavcích 3 a 4. Rozhodnutí přijatá v souladu s odstavci 3
a 4 jsou založena na objektivních a ověřitelných kritériích
a zveřejňují se.

Zvláštním úkolem národních regulačních orgánů je zajišťovat
soulad s povinnostmi vyplývajícími z této směrnice, zejména
zavedením postupů sledování a regulace pro zajištění
poskytování všeobecných služeb. Mohou být rovněž pověřeny
zajišťováním souladu s pravidly hospodářské soutěže
v poštovním odvětví.
Národní regulační orgány úzce spolupracují a poskytují si
vzájemnou pomoc tak, aby usnadnily uplatňování této
směrnice v rámci příslušných stávajících subjektů.

§ 37 odst. 4

další úkoly, které pro oblast regulace poštovních služeb
vyplývají z členství České republiky v Evropské unii,
(4) Úřad pravidelně přezkoumává úroveň kvality a způsob 31997L0067
poskytování a zajišťování základních služeb a jejich 32008L0006
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
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.

Číslo předpisu EU (kód CELEX)
31997L0067
32002L0039
32008L0006

Čl. 3 odst. 1

Členské státy zajistí, aby uživatelé mohli využívat práva na
všeobecnou službu zahrnující trvalé poskytování poštovní
služby ve stanovené kvalitě ve všech místech na jejich území
za dostupné ceny pro všechny uživatele.

Čl. 4 odst. 2

Členské státy mohou určit jeden či více podniků jakožto
poskytovatele všeobecných služeb, aby byly všeobecné služby
poskytovány na celém území daného státu. Členské státy
mohou určit různé podniky k poskytování různých prvků
všeobecných služeb nebo k pokrytí různých částí území daného
státu. Přitom stanoví povinnosti a práva poskytovatelů
všeobecných služeb v souladu s právem Společenství
a zveřejní je. Členské státy přijmou zejména opatření
k zajištění toho, aby podmínky, za nichž jsou všeobecné služby
svěřovány, byly založeny na zásadách transparentnosti,
nediskriminace a přiměřenosti, čímž bude zajištěno nepřetržité
poskytování všeobecných služeb s ohledem na důležitou úlohu,
kterou zastávají v oblasti sociální a územní soudržnosti.

Čl. 22 odst. 2

Zvláštním úkolem národních regulačních orgánů je zajišťovat
soulad s povinnostmi vyplývajícími z této směrnice, zejména
zavedením postupů sledování a regulace pro zajištění
poskytování všeobecných služeb. Mohou být rovněž pověřeny
zajišťováním souladu s pravidly hospodářské soutěže
v poštovním odvětví.

Název předpisu EU
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.
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