II.
NÁVRH
VYHLÁŠKA
ze dne ……… 2012,
kterou se stanoví vzor formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb
Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 18 odst. 1 zákona, ve znění zákona
č. xxx/2012 Sb.
§1
V souladu se zmocňovacím ustanovením by měla vyhláška upravovat vzor formuláře
pro oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb. Obsahem formuláře budou v souladu
s § 18 zákona obecné skutečnosti požadované správním řádem (§ 37 odst. 2 správního řádu
– náležitosti správního podání), tak i další skutečnosti podle § 18 odst. 2 zákona, týkající se
výkonu podnikání v oblasti poštovních služeb.
Formulář by měl být v přehledné grafické formě, zejména za využití formátu tabulek
s vyplňovacími nebo zaškrtávacími poli, dále s rozlišením povinných a nepovinných údajů,
údajů, které vyplňuje oznamující subjekt a které správní orgán, apod. Formulář by měl být
proveden tak, aby bylo možno provádět elektronické snímání (skenování) respektive čtení
zapsaných údajů pro účely dalšího zpracování dat správním orgánem.
Konkrétní vzor formuláře bude v souladu s Legislativními pravidly vlády uveden
v příloze vyhlášky.
§2
Účinnost
V tomto ustanovení bude určen okamžik účinnosti předmětné vyhlášky tak, aby
respektoval její účel prováděcího předpisu k zákonu a rovněž potřeby aplikační praxe.
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II.
Příloha k vyhlášce č. xx/2012 Sb.
Vzor formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb
Například:
OZNÁMENÍ podnikání v oblasti poštovních služeb
podle § 18 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „Oznámení”)

1. Údaje o oznamovateli

2. Oznámení změny údajů

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

3. Oznámení zahájení*, přerušení*, ukončení* poskytování služeb …..
Služba
Územní rozsah poskytování služby
Údaje o poštovní síti
Datum předpokládaného zahájení*,
přerušení*, ukončení* poskytování
služby
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II.
4. …………
Služba
Územní rozsah poskytování služby
Údaje o poštovní síti
Datum předpokládaného zahájení*,
přerušení*, ukončení* poskytování

Ano

Ne

Ano

Ne

5. …………
Služba
Územní rozsah poskytování služby
Údaje o poštovní síti
Datum předpokládaného zahájení*,
přerušení*, ukončení* poskytování

6. Správní poplatek podle Sazebníku zákona o správních poplatcích.
Správní poplatek byl zaplacen

Ano

Ne

dne:

kolkem
převodem na účet

(včetně platby poštovní
poukázkou)
7. Povinné přílohy
-

……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Místo:

Datum:

……
…………………………………
Podpis oznamovatele
Datum
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II.
PŘÍLOHA Oznámení:

VYSVĚTLIVKY pro vyplnění Oznámení:
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