
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

I. Obecná část 

A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA  

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých 
základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování 

1.2. Definice problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností 

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon 
o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, je zákonem, do něhož byla 
transponována 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 (dále jen „směrnice“). 

Směrnice ukládá mimo jiné povinnost zajistit poskytování univerzální služby trvale 
udržitelným způsobem, tedy zajistit minimální rozsah základních služeb ve stanovené kvalitě 
na celém území České republiky za dostupné ceny. 

Právní úprava je realizací zákonodárcem zvolené úpravy zákona, kdy je rozsah základních 
služeb a mechanismus jejich zabezpečení společně s minimálními požadavky na jejich 
poskytování stanoven přímo zákonem s tím, že podrobnosti se stanoví prováděcím právním 
předpisem. 

Další podmínky pro poskytování poštovních služeb jsou upraveny Akty Světové poštovní 
unie, která upravují poskytování poštovních služeb mezi jednotlivými signatářskými 
členskými zeměmi. Česká republika, jakožto člen Světové poštovní unie, je povinna 
realizovat závazky vyplývající jí z tohoto členství, a tedy i zajistit plnění podmínek 
stanovených Akty Světové poštovní unie pro poskytování poštovních služeb.  

Ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých 
zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., zákona 
č. 212/2013 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb. (dále jen „zákon“), pak mimo jiné ukládá Českému 
telekomunikačnímu úřadu vydat vyhlášku k provedení § 3 odst. 3 zákona o poštovních 
službách, a to za účelem stanovení podrobné technické specifikace jednotlivých základních 
služeb, způsobu poskytování a zajišťování základních služeb tak, aby byl realizován 
v kvalitě, jež je ve veřejném zájmu nezbytná (dále jen „základní kvalitativní požadavky“). 
Předmětná vyhláška byla vydána jako vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace 
jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování 
s účinností od 1. ledna 2013. 

Mezi základní služby náleží podle § 3 odst. 1 písm. f) zákona o poštovních službách i služba 
bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby. Problematika 
poskytování poštovních služeb pro nevidomé osoby je rovněž obsažena v Aktech Světové 
poštovní unie. 
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V říjnu 2012 byly na kongresu Světové poštovní unie v Doha projednány změny Akt Světové 
poštovní unie, které se dotkly i oblasti poskytování služeb pro nevidomé osoby, zejména tím, 
že se rozšiřuje okruh osob, které mohou být odesílatelem nebo adresátem poštovní zásilky 
v rámci této služby, a dále se rozšiřuje okruh předmětů, které mohou být obsahem poštovní 
zásilky. 

Nové znění Akt bylo rozesláno členským zemím v květnu 2013 a Řád listovních zásilek, který 
upravuje poskytování služby slepeckých zásilek, byl schválen na plenárním zasedání Rady 
poštovního provozu v dubnu 2013 a následně rozeslán v červenci 2013. Změny přijaté na 
mezinárodní úrovni by v jednotlivých signatářských zemích měly být implementovány 
s účinností od 1. ledna 2014. Souhlas k ratifikaci byl vysloven komorami Parlamentu České 
republiky v průběhu roku 2015 (sněmovní tisk č. 356, senátní tisk č. 377).  

Cílem navrhované změny vyhlášky je tedy upravit technickou specifikaci základní služby 
bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby (§ 3 odst. 1 písm. f) 
zákona o poštovních službách) tak, aby poskytování této služby v režimu základní služby 
bylo v souladu se změnami v Aktech Světové poštovní unie.  

Druhou cílovou oblast představuje problematika dostupnosti pošt. Ustanovení § 41 odst. 2 
zákona zmocňuje vládu k vydání nařízení k provedení § 3 odst. 2 písm. a) zákona, kterým 
vláda stanoví minimální počet provozoven pro poskytování základních služeb. Nařízením 
vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování 
základních služeb (dále jen „nařízení vlády“), byl s účinností od 1. ledna 2016 stanoven 
minimální počet provozoven na 3 200. Dostupnost pošt je v současnosti upravena 
základními kvalitativními požadavky, konkrétně ustanoveními § 14 vyhlášky. Tato ustanovení 
určují jednotlivá kritéria, která jsou transparentní, přezkoumatelná a jednotná pro celé území 
České republiky. Stávající právní úprava však nestanoví konkrétní počet provozoven, při 
aplikaci kritérií uvedených v § 14 vyhlášky bylo možno dojít k počtu povinných provozoven 
přibližně v rozsahu 2 100. Na základě vydání nařízení vlády, které má vyšší právní sílu než 
vyhláška, je tak nezbytné upravit ustanovení § 14 vyhlášky a uvést jej do souladu s tímto 
nařízením vlády, tj. zajistit dostupnost a hustotou pošt na území České republiky s ohledem 
na jejich nařízením stanovený minimální počet. 

Třetí oblast změn lze označit jako legislativně technické úpravy, když v rámci dosavadní 
aplikační praxe byly identifikovány některé výkladové problémy či ne zcela jednoznačné 
formulace některých podmínek vyhlášky. Proto se navrhuje jejich odstranění v rámci 
upřesnění konkrétních ustanovení vyhlášky tak, aby tyto nejasnosti byly odstraněny a výklad 
ustanovení vyhlášky mohl být z hlediska aplikační praxe jednoznačný. 

V případě nečinnosti jsou v rámci první oblasti změn jednoznačně dána rizika spojená 
s nedodržováním mezinárodních závazků. Současně, pokud by v důsledku nečinnosti nebyla 
zajištěna potřebná míra práv nevidomých v oblasti poštovních služeb, by se toto mohlo 
negativně projevit v dané sociální oblasti. Změny v druhé cílové oblasti zajišťují soulad 
právní úpravy nařízením a vyhláškou tak, aby nedocházelo k problémům v aplikační praxi. 
I v rámci posledního okruhu změn (legislativně technické změny) by případná nečinnost 
prohloubila právní nejistotou nejen všech adresátů dané normy (především držitel poštovní 
licence, ale v konečném důsledku i odesílatelé a adresáti poštovních zásilek v režimu 
základních služeb), ale i regulačního orgánu (Český telekomunikační úřad), který se danou 
právní úpravou řídí při své činnosti kontrolního a správního orgánu.  

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Technická specifikace jednotlivých základních služeb je stanovena v souladu s požadavky 
zákona o poštovních službách, směrnice a Akt Světové poštovní unie v rámci vyhlášky 
č. 464/2012 Sb. Součástí základních služeb je i služba bezúplatného dodání poštovních 
zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby (§ 3 odst. 1 písm. f) zákona o poštovních službách).  
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Podrobnosti poskytování této služby jsou upraveny v § 7 vyhlášky č. 464/2012 Sb., kdy je 
vymezen zejména způsob poskytování této služby pro nevidomé (místo a způsob dodání 
poštovní zásilky a další podmínky), přípustný obsah a rozměry poštovní zásilky, otázky 
náhrady škody v případě ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky, jakož 
i podmínky doplňujících služeb k této službě (doporučená zásilka), a dále se vymezuje okruh 
osob, které na poskytnutí této bezúplatné služby mají nárok (kdo může být odesílatel 
a adresát).  

Vzhledem ke změnám přijatým v této oblasti v rámci Světové poštovní unie, kdy se rozšiřuje 
okruh osob, které mohou být odesílatelem nebo adresátem poštovní zásilky v rámci této 
služby, a dále se rozšiřuje okruh předmětů, které mohou být obsahem poštovní zásilky, má 
přijetí změny Akt Světové poštovní unie dopady do ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky 
č. 464/2012 Sb., který tuto oblast specifikace poštovní služby pro nevidomé osoby upravuje. 

Okruh věcí, které mohou být obsahem poštovní zásilky pro nevidomé podle § 7 odst. 2 
vyhlášky č. 464/2012 Sb., tvoří věci pro potřebu nevidomých, kterými se rozumí písemnosti 
pořízené hmatným písmem pro nevidomé, zvláštní papíry pro potřebu nevidomých za 
podmínky, že odesílatelem je zařízení sloužící uspokojování zvláštních potřeb nevidomých, 
nebo zvukové záznamy pro osobní potřebu nevidomého za podmínky, že odesílatelem nebo 
adresátem je nevidomý nebo zařízení pro nevidomé. 

Z výše uvedeného pak také vyplývá, kdo podle platné právní úpravy může být odesílatelem 
nebo adresátem těchto poštovních zásilek pro nevidomé. 

Z hlediska okruhu osob, v jejichž prospěch je předmětná služba poskytována, je třeba uvést, 
že stávající právní úprava České republiky se vztahuje na osoby nevidomé, za které se 
považují osoby prakticky nebo úplně nevidomé a osoby těžce slabozraké. Okruh osob, které 
mohou tuto základní službu využívat, tak však nedosahuje požadavků Akt Světové poštovní 
unie. Podle Akt Světové poštovní unie se osobou nevidomou rozumí osoba, která je 
zaregistrovaná ve své zemi jako nevidomá nebo zrakově postižená nebo která odpovídá 
definici Světové zdravotnické organizace pro nevidomou nebo slabozrakou osobu. 

Pro vymezení zrakového postižení se vychází z právní úpravy stanovené vyhláškou 
č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti 
posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity 
(vyhláška o posuzování invalidity), ve znění pozdějších předpisů. 

Dalšími osobami, které podle dosavadní právní úpravy mohou tuto základní službu využívat 
(tj. mohou být na straně odesílatele nebo adresáta poštovní zásilky pro nevidomé), jsou 
zařízení pro nevidomé. I zde dochází k posunu a za oprávněné osoby se podle Akt Světové 
poštovní unie považují instituce nebo sdružení sloužící nebo oficiálně zastupující nevidomé 
osoby. Jde tedy o právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je poskytování služeb 
nevidomým nebo uspokojování či ochrana jejich specifických zájmů. Těmito osobami mohou 
být právnické osoby různé právní formy, např. občanská sdružení, obecně prospěšné 
společnosti, příspěvkové organizace, obchodní společnosti, respektive podle nové právní 
úpravy účinné v oblasti soukromého práva od 1. ledna 2014 spolky, ústavy, obchodní 
korporace apod. Předmětem činnosti těchto právnických osob však musí být poskytování 
služeb nebo uspokojování či ochrana zájmů nevidomých ve vztahu k jejich specifickým 
potřebám vyplývajícím z jejich zdravotního postižení. Tento předmět činnosti nemusí být 
výlučný nebo hlavní, ale možnost využívat tuto základní službu se vztahuje pouze na činnost 
vztahující se ke specifickým potřebám nevidomých. 

Poslední změnou vycházející z Akt Světové poštovní unie je rozšíření osvobození od 
poštovného, které se nově vztahuje na veškeré sazby s výjimkou leteckých poplatků. Tato 
skutečnost není v rámci stávajícího znění vyhlášky č. 464/2012 Sb. řešena, v praxi je však 
držitelem poštovní licence fakticky využívána i v současné době.  
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Změny přijaté v rámci Akt Světové poštovní unie na mezinárodní úrovni by měly být 
implementovány v jednotlivých signatářských zemích. V České republice byl souhlas 
k ratifikaci vysloven komorami Parlamentu České republiky v průběhu roku 2015 (sněmovní 
tisk č. 356, senátní tisk č. 377).  

Relevantní právní úpravu platnou pro druhou oblast dotčenou předkládanými změnami 
představuje primárně ustanovení § 41 odst. 2 zákona, které zmocňuje vládu k vydání 
nařízení k provedení § 3 odst. 2 písm. a) zákona, kterým vláda stanoví minimální počet 
provozoven pro poskytování základních služeb. S účinností od 1. ledna 2016 bylo přijato 
nařízení vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování 
základních služeb. Předmětným nařízením vláda stanovila minimální počet provozoven na 
3 200 oproti stávajícímu faktickému stavu vycházejícímu z kritérií podle § 14 dosavadního 
znění vyhlášky. Při aplikaci předmětných kritérií bylo možno dojít k počtu povinných 
provozoven přibližně v rozsahu 2 100.  

V dané souvislosti je třeba zmínit i novelu zákona o poštovních službách projednávanou 
v současné době Parlamentem České republiky (sněmovní tisk č. 509, senátní tisk č. 138). 
V rámci dané novely zákona o poštovních službách dochází ke změně způsobu úhrady 
čistých nákladů vzniklých při poskytování základních služeb držiteli poštovní licence. Po 
přijetí dané právní úpravy by měly být tyto čisté náklady uhrazeny držiteli poštovní licence 
nikoliv jako doposud z účtu pro financování základních služeb, na který přispívají jednotliví 
podnikatelé v oblasti poštovních služeb, ale nově z prostředků státního rozpočtu. Vzhledem 
k tomu, že jak změny v oblasti zajištění poštovních služeb pro nevidomé, tak v konečném 
efektu i dokončení procesu stanovení podmínek pro zajištění dostupnosti pošt pro 
poskytování základních služeb nad rámec dosavadního rozsahu se promítne do výše čistých 
nákladů, je danou novelu zákona o poštovních službách třeba považovat za související 
právní úpravu.  

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Přímo dotčenými subjekty v souvislosti s předmětnou vyhláškou jsou nevidomé osoby 
jakožto uživatelé poštovních služeb a držitel poštovní licence, v současné době 
Česká pošta, s.p., které je na základě zákona o poštovních službách uložena povinnost 
zajišťovat základní služby včetně služby bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro 
nevidomé, jakož i nově podmínky pro zajištění dostupnosti pošt. V širším smyslu je pak 
realizací změn z druhé výše uvedené oblasti dotčena veřejnost (občané i právnické osoby), 
když předkládanou právní úpravou jsou určovány závazné podmínky pro zajištění 
dostupnosti pošt pro účely poskytování základních služeb, a to v rozsahu 3 200 provozoven 
podle nařízení vlády č. 178/2015 Sb. Zájmy těchto osob prezentují zejména zástupci 
samosprávy (měst, obcí a jejich svazů).  

2. Návrh variant řešení 

2.1. Varianta 1 – nulová 

Varianta 1 – nulová spočívá v nepřijetí návrhu a zachování současného znění vyhlášky. 
Vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb 
a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování upravuje technickou specifikaci 
jednotlivých základních služeb, mezi které náleží podle § 3 odst. 1 písm. f) zákona 
o poštovních službách i služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro 
nevidomé osoby. Podmínky zajišťování základních služeb musí být stanoveny v souladu 
s požadavky zákona o poštovních službách, směrnice a Akt Světové poštovní unie. 
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Na mezinárodní úrovni došlo k dohodě o změně podmínek stanovených pro tuto oblast Akty 
Světové poštovní unie, a to s aplikačními účinky od 1. ledna 2014, přičemž základní 
podstatou této změny je rozšíření okruhu osob, které mohou být odesílatelem nebo 
adresátem poštovní zásilky v rámci poštovní služby pro nevidomé, a dále rozšíření okruhu 
předmětů, které mohou být obsahem poštovní zásilky pro nevidomé. 

V případě nepřijetí návrhu hrozí negativní dopady zejména do práv skupiny zdravotně 
handicapovaných uživatelů základních služeb v rámci České republiky. 

S ohledem na povinnost České republiky, jakožto člena Světové poštovní unie, zajistit soulad 
vnitrostátní právní úpravy reprezentované vyhláškou č. 464/2012 Sb. s požadavky Akt 
Světové poštovní unie, není možno nulovou variantu realizovat. 
 
Rovněž v rámci druhé oblasti změn (změna podmínek dostupnosti pošt) není možno 
přistoupit na nulovou variantu. Zachováním současného právního stavu by se vyhláška 
č. 464/2012 Sb. dostala do věcného rozporu s nařízením vlády č. 178/2015 Sb., když podle 
současných podmínek vyhlášky je pro zajištění dostupnosti pošt dostatečné zajištění 
cca 2 100 pošt, zatímco požadavek nařízení vlády je minimálně 3 200 pošt, tedy o cca 1 100 
více.  
 
Pokud jde o oblast legislativně technických změn, zde by nepřijetí navrhovaných změn sice 
nevyvolalo tak zásadní dopady jako v předchozích dvou případech, realizace změn je však 
žádoucí z hlediska zajištění právní jistoty dotčených subjektů, a pokud je právní předpis 
měněn k realizaci věcných změn, je žádoucí přistoupit i ke změnám legislativně technickým 
v zájmu zajištění jednoznačné aplikační praxe. 

2.2. Varianta 2 

Předložený návrh je novelou vyhlášky č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých 
základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování. 

Navrhovanou změnou bude dosaženo souladu požadavků kladených touto vyhláškou 
na řádné zajištění základních služeb (§ 3 zákona o poštovních službách) s požadavky Akt 
Světové poštovní unie na zajištění poštovní služby pro nevidomé osoby. 

Podle Akt Světové poštovní unie se osobou nevidomou rozumí nejen osoba nevidomá, ale 
i osoba se zrakovým postižením. Stávající právní úprava se vztahuje na osoby nevidomé, za 
které se považují osoby prakticky nebo úplně nevidomé a osoby těžce slabozraké. Navrhuje 
se proto rozšířit okruh osob, které mohou tuto základní službu využívat, o osoby se silnou 
slabozrakostí. Pro vymezení tohoto zrakového postižení je třeba vyjít z právní úpravy 
stanovené vyhláškou č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní 
schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro 
účely invalidity. Dalšími osobami, které mohou tuto základní službu podle požadavků Akt 
světové poštovní unie využívat, jsou právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je 
poskytování služeb nevidomým nebo uspokojování či ochrana jejich specifických zájmů. 
Těmito osobami mohou být právnické osoby různé právní formy, např. občanská sdružení, 
obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, obchodní společnosti, respektive 
podle nové právní úpravy účinné od 1. ledna 2014 spolky, ústavy, obchodní korporace apod. 
Předmětem činnosti těchto právnických osob musí být poskytování služeb nebo 
uspokojování či ochrana zájmů nevidomých ve vztahu k jejich specifickým potřebám 
vyplývajícím z jejich zdravotního postižení. Tento předmět činnosti však nemusí být výlučný 
nebo hlavní, ale možnost využívat tuto základní službu se vztahuje pouze na činnost 
vztahující se ke specifickým potřebám nevidomých. 
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Akta Světové poštovní unie rovněž rozšiřují okruh věcí, které jsou povoleny jako obsah 
těchto poštovních zásilek. Nově mohou být v poštovní zásilce obsaženy nejenom písemnosti 
pořízené hmatným písmem pro nevidomé, publikace včetně zvukových záznamů pro osobní 
potřebu nevidomého, ale i jiné věci upravené pro potřebu nevidomých. Obsahem poštovní 
zásilky tak mohou být jakékoliv věci, které byly speciálně vyrobeny nebo upraveny pro 
potřebu nevidomých tak, aby jim pomáhaly překonávat problémy spojené s jejich zdravotním 
postižením, např. slepecká hůl. 

S ohledem na zájem České republiky na řádném plnění podmínek vyplývajících z členství 
ve Světové poštovní unii je nezbytné, aby byla vyhláška č. 464/2012 Sb. uvedena 
do souladu s těmito požadavky tak, aby nedocházelo ke zpochybňování práv nevidomých 
a silně nebo těžce slabozrakých osob při konzumaci poštovních služeb. Rovněž je třeba, aby 
pro držitele poštovní licence, zde Česká pošta, s.p., byla zcela jednoznačně nastavena 
pravidla pro naplňování jemu uložené poštovní povinnosti (§ 21 zákona o poštovních 
službách), jak mu vyplývá z jím držené poštovní licence. 

Na základě výše uvedeného se v rámci varianty 2 navrhuje promítnutí požadavků Akt 
Světové poštovní unie v odpovídajícím (stejném) rozsahu, tedy ne úžeji – tím by nebyly 
naplněny požadavky Akt, ale rovněž ne šířeji, když rozsah dle Akt byl identifikován jako 
přiměřený rozsah oprávnění pro tyto handicapované uživatele základních služeb. 

Nepřijetí návrhu může mít naopak závažné negativní dopady zejména do práv skupiny 
zdravotně handicapovaných uživatelů základních služeb v rámci České republiky. Rovněž je 
ohrožena reputace České republiky v oblasti plnění mezinárodních závazků. 
 
U druhé oblasti změn jsou podmínky budoucího řešení rovněž omezeny jiným aktem vyšší 
právní síly, zde nařízením vlády č. 178/2015 Sb. Vzhledem k tomu, že nařízení vlády je 
právní předpis vyšší právní síly, musí být jemu podřízená vyhláška ve věcném souladu 
s úpravou daného nařízení vlády. Toto stanoví minimální počet provozoven pro poskytování 
základních služeb (pošt) v rozsahu 3 200. Stanovení podmínek ve vyhlášce, které by 
nezajistily naplnění daného požadavku, tedy není možné. Bylo by sice možno uvažovat 
o širším provedení daných požadavků (nad rámec 3 200 pošt), avšak v takovém případě 
vzniká riziko nepřiměřené či alespoň nadbytečné zátěže držitele poštovní licence. Podle jeho 
vyjádření tento v současné době provozuje celkem 3 217 provozoven. Realizace podmínek 
nařízení vlády v minimálním připuštěném rozsahu (3 200 pošt) tak odpovídá současnému 
stavu panujícímu na straně držitele poštovní licence, aniž by mu tím vznikaly jakékoli náklady 
navíc. Od 1. ledna 2016 se tedy zvyšuje počet pošt, jako povinných provozoven, z počtu 
cca 2 100, který byl dovozován na základě aplikace obecných kritérií podle § 14 vyhlášky, na 
3 200 pošt. Informace o tom, o které konkrétní pošty se jedná, bude držitelem poštovní 
licence uveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup v souladu s § 26 vyhlášky. Je tak 
zcela na rozhodnutí držitele poštovní licence zda zbývajících 17 provozoven nad tento 
rozsah zachová, rozšíří, zúží či jinak rozmístí, a to při respektování ustanovení § 28 
vyhlášky.   

Předkládaný návrh v oblasti dostupnosti pošt tak plně respektuje současný rozsah 
a rozložení poštovní sítě držitele poštovní licence. Vzhledem k tomu, že jeho licence je 
platná do konce roku 2017 (tj. do 31. prosince 2017), není ani z časového hlediska žádoucí 
zasahovat zásadním způsobem do faktického stavu. Po období od 1. ledna 2018 bude držitel 
poštovní licence primárně určován v rámci výběrového řízení. Podmínky výběrového řízení 
budou nastaveny v souladu s požadavky zákona o poštovních službách a jeho prováděcích 
právních předpisů (nařízení vlády č. 178/2015 Sb. a vyhláška č. 464/2012 Sb.), Ustanovení 
těchto právních předpisů jsou pro stanovení těchto podmínek výběrového řízení zcela 
transparentní a dostatečně určující. Každý z případných uchazečů tak bude mít v rámci 
požadavků této právní úpravy možnost v případě účasti ve výběrovém řízení svým 
individuálním návrhem určit rozmístění pošt, avšak vždy při dodržení počtu požadovaného 
nařízením vlády a za současného splnění podmínek podle § 14 vyhlášky. 
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Kromě rozsahu (počtu pošt) byla řešena i otázka hustoty či rozmístění jednotlivých pošt na 
území České republiky. Zvažovány byly 2 varianty, a to zda vzhledem ke stanovenému počtu 
pošt podle nařízení vlády č. 178/2015 Sb. upravit specifické podmínky i pro pošty 
provozované nad rámec podmínek stanovených dosud v § 14 vyhlášky, nebo nikoliv. 
Zvolena byla druhá varianta, a to tak, že pro přechodné období, tj. do 31. prosince 2017, by 
měl být pro současného držitele poštovní licence stanoven požadavek v podobě konkrétního 
seznamu umístění pošt v podobě přílohy k vyhlášce č. 464/2012 Sb. Pro další období bude 
seznam pošt, který bude součástí rozhodnutí o udělení poštovní licence, výsledkem 
výběrového řízení.   
            
V rámci hledání variant přístupu k dané problematice byly zvažovány tři podvarianty. Držitel 
poštovní licence v rámci konzultace navrhoval stanovit rastr rozmístění pošt na úrovni 
okresů, což by mu umožňovalo velkou variabilitu umisťování pošt, na druhou stranu by dané 
nemuselo zajistit realizaci původního záměru změny realizované již nařízením vlády č. 
178/2015 Sb., a to zachování provozoven držitele poštovní licence v těch obcích, kde se 
dnes nachází a kde je veřejnost zvyklá jeho služby využívat. Jako další podvarianta byl 
seznam konkrétních adres umístění pošt. Tato podvarianta rovněž nebyla shledána jako 
vhodná. Sice naplňovala požadavek na zajištění pošt v obcích, kde jsou v současné době, 
na druhou stranu by takto striktně nastavená podmínka neumožnila držiteli poštovní licence 
přiměřeně reagovat na případné změny v dotčeném místě (například konec pronájmu 
nemovitosti, kde je pošta umístěna, realizační kroky projektu Pošta Partner, apod.). 
S ohledem na uvedené se jako optimální projevila střední podvarianta, a to kombinace 
podmínek dle § 14 vyhlášky a seznamu obcí, ve kterých mají být pošty zajištěny včetně 
stanovení počtu pošt v příslušné obci (bez určení konkrétní adresy). Jak výčet obcí, tak jim 
přiřazené počty pošt, respektují současný rozsah a rozložení poštovní sítě držitele poštovní 
licence (České pošty, s.p.) a zvolený způsob přitom dává držiteli poštovní licence přiměřenou 
možnost změn umístění pošt.  
 
Přístup v podobě určení konkrétního seznamu obcí a počtu pošt v těchto obcích v rámci 
přílohy k vyhlášce č. 464/2012 Sb. se však ukázal legislativně nepřijatelným. Z hlediska 
výsledného umístění pošt je tak navrhováno řešení maximálně respektující současnou 
situaci a stav poštovní sítě držitele poštovní licence a při tom zachovávající přiměřenou 
možnost reagovat na změny podmínek v místech umístění pošt. 
 
V oblasti legislativně technických změn byla varianta č. 1, tedy varianta nulová, výše 
identifikována jako přinejmenším nevhodná, když by nepřijetí navrhovaných změn sice 
nevyvolalo zásadní negativní dopady jako v předchozích dvou případech, ale rovněž by 
nenapomohlo k řešení identifikovaných problémů. Provedení změn je tedy žádoucí 
z hlediska odstranění identifikovaných problémů. 
 
S ohledem na výše uvedené se doporučuje přijmout variantu č. 2 pro všechny tři 
identifikované oblasti změn, tj. realizovat změny v předkládaném rozsahu. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

V případě varianty 1 - nulové by v první oblasti změn hrozilo, že dojde k poškození skupiny 
oprávněných osob, zejména osob zdravotně handicapovaných (nevidomí a slabozrací), když 
by nedošlo k přepokládanému rozšíření okruhu oprávněných osob a věcí, které mohou pro 
tyto osoby tvořit obsah poštovních zásilek pro bezplatnou službu pro nevidomé 
poskytovanou v rámci základních služeb. Tyto dopady by zasáhly zejména oblast finanční, 
neboť poštovní služba pro nevidomé je poskytována bezplatně, ale rovněž do sféry sociální, 
když by nedošlo k rozšíření okruhu věcí pro potřeby nevidomých, které mohou být takto 
bezplatně zasílány. 
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V případě této varianty by tak mohlo dojít k závažným negativním dopadům zejména do práv 
skupiny zdravotně handicapovaných uživatelů základních služeb v rámci České republiky. 

Návrh reprezentující variantu 2 představuje pro první oblast změn tyto náklady a přínosy: 

Vzhledem k charakteru navrhované změny právní úpravy je zřejmé, že tato změna nemá 
negativní dopady na uvedené specifické skupiny obyvatel. Naopak navrhovaná změna 
právní úpravy bude mít pozitivní dopad (finanční i sociální) na nevidomé a slabozraké osoby, 
neboť dochází k rozšíření okruhu osob oprávněných z poskytování dané služby a rovněž 
dochází k rozšíření okruhu věcí, které mohou být obsahem poštovní zásilky v rámci 
předmětné základní služby bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé 
osoby. 

Přijetí návrhu varianty 2 přinese navýšení nákladů v podnikatelské sféře, konkrétně na straně 
držitele poštovní licence, České pošty, s.p. 

Předmětná varianta se týká rozšíření jedné ze základních služeb, která je poskytována 
držitelem poštovní licence bezúplatně. Náklady na její poskytování tak mohou být započítány 
do tzv. čistých nákladů držitele poštovní licence. Českému telekomunikačnímu úřadu je 
z jeho úřední činnosti známo, že počet poštovních zásilek v rámci této základní služby 
představuje méně než 0,05 % počtu poštovních zásilek v rámci základních služeb dodání 
poštovních zásilek do 2 kg a dodání doporučených zásilek. Přičemž podle § 34c zákona 
o poštovních službách čisté náklady až do výše 1 % celkových nákladů držitele poštovní 
licence za zúčtovací období nepředstavují nespravedlivou finanční zátěž. Vzhledem 
k zanedbatelnému podílu těchto poštovních zásilek se neočekávají prakticky žádné zásadní 
dopady na držitele poštovní licence a zprostředkovaně ve formě hrazení čistých nákladů ani 
na ostatní podnikatelské subjekty na trhu poštovních služeb. 
 
V případě varianty 1 – nulové by ve druhé oblasti změn (dostupnost pošt) hrozilo, že bude 
poškozena jak veřejnost, která na základě nařízení vlády č. 178/2015 Sb. oprávněně 
očekává zajištění dostupnosti pošt pro účely poskytování základních služeb v rozsahu 
minimálně 3 200 pošt na území České republiky, tak i držitele poštovní licence, kterého by 
takový stav uvedl do právní nejistoty ohledně plnění povinností plynoucích mu z právní 
úpravy a jemu udělené poštovní licence. Tato varianta tedy nepřináší žádné přínosy, naopak 
identifikovaná rizika by hypoteticky mohla vyvolat náklady na sanování a odškodňování 
případného negativního stavu. 

Návrh reprezentující variantu 2 v oblasti dostupnosti a hustoty pošt představuje tyto náklady 
a přínosy: 

Jednoznačným přínosem dané varianty řešení je zajištění souladu právních předpisů 
stanovujících na různé úrovni podmínky pro zajišťování základních služeb v České republice. 
Skutečnost, že předkládané řešení v maximálním rozsahu respektuje současný faktický stav 
počtu a rozmístění provozoven držitele poštovní licence, neměly by jeho realizací vzniknout 
žádné náklady na jeho straně.  
  
Obdobná situace by měla panovat i ve třetí oblasti legislativně technických změn, pokud by 
bylo přistoupeno k variantě 1 – nulové. Tento postup by nepřinesl žádné přínosy, naopak 
stav nejistoty by hypoteticky mohl vyvolat náklady vniklé v důsledku nesprávné aplikace 
daného právního předpisu, ať na straně držitele poštovní licence nebo na straně regulačního 
orgánu.  

Návrh reprezentující variantu 2 v oblasti legislativně technických změn představuje tyto 
náklady a přínosy: 

S ohledem na legislativně technický charakter těchto ostatních změn, jež mají pouze zpřesnit 
stávající znění vyhlášky bez zásadní faktické změny, se neočekávají ani u těchto změn 
prakticky žádné zásadní dopady. 
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3.2. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta 1 – nulová u první oblasti změn nepřináší žádné přínosy. Naopak nečinnost, tedy 
zachování současného stavu, by vedla k nenaplnění oprávněných očekávání a tím k 
poškození skupiny oprávněných osob, zejména osob zdravotně handicapovaných (nevidomí 
a slabozrací), a to jak v rovině finanční (placení poštovného za poštovní zásilky, které nelze 
z hlediska současného věcného vymezení jejich obsahu zařadit mezi poštovní zásilky pro 
nevidomé), tak v rovině sociální, když širší věcné vymezení možného obsahu poštovních 
zásilek pro nevidomé může přispět k obsahově bohatší poštovní komunikaci. Pozitivní dopad 
v obou sférách lze očekávat i na straně dalších oprávněných osob – právnických osob 
poskytujících služby popř. uspokojujících nebo chránících zájmy nevidomých. 

Přijetí varianty 2 umožní oprávněným osobám (jejichž okruh se rozšiřuje) věcně širší 
a bezplatnou poštovní komunikaci. Současně by nemělo vést ke vzniku nepřiměřené zátěže 
na straně držitele poštovní licence, České pošty, s.p. Z toho důvodu by neměly vzniknout ani 
sekundární dopady na straně ostatních podnikatelů poskytujících poštovní služby, kteří by 
jinak měli přispívat na účet pro financování základních služeb. 

Porovnáním přínosů, nákladů a případných rizik jsou pozitivní znaky na straně varianty č. 2. 

 

 

VARIANTA 

 

PŘÍNOSY 

 

NÁKLADY 

1 

„nulová“ 

Beze změn. 

 

 

 

 

Riziko poškození práv 
zdravotně handicapovaných 
osob (nevidomí a slabozrací) 

- v oblasti finanční       x x 

- v oblasti sociální       x x 

2 

1. Posílení práv zdravotně 
handicapovaných osob 
(nevidomí a slabozrací)  

- v oblasti finanční          + + 

- v oblasti sociální          + + 

2. Podpora dalších 
oprávněných osob             +                      

Finanční dopady na držitele 
poštovní licence zásadnější 
povahy nejsou – v celku 
poskytování základních služeb 
nepředstavují nespravedlivou 
finanční zátěž. 

 

Varianta 1 – nulová u druhé oblasti změn rovněž nepřináší žádné pozitivní efekty. Naopak 
nečinnost, tedy zachování současného stavu, by vedla ke vzniku rozporu v platné právní 
úpravě, a to mezi nařízením vlády č. 178/2015 Sb. a vyhláškou č. 464/2012 Sb. 
Nenaplněním oprávněného očekávání existence souladu právního předpisu nižší právní síly 
s právním předpisem vyšší právní síly by došlo k poškození práv dotčených osob, a to jak 
držitele poštovní licence, který by měl plnit poštovní povinnost v předpokládaném rozsahu, 
tak i veřejnosti, jakožto uživatelů jím poskytovaných základních služeb.  
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Přijetí varianty 2 umožní realizaci požadavků nařízení vlády č. 178/2015 Sb. Dopady spojené 
s  rozšířením počtu povinně zajišťovaných pošt pro poskytování základních služeb 
ze současných cca 2 100 dle podmínek současného znění vyhlášky č. 464/2012 Sb. 
na nařízením vlády požadovaných 3 200 pošt však nelze přičítat předkládané právní úpravě. 
Tyto dopady měly být hodnoceny při přijímání daného nařízení vlády. Ve vztahu 
k předkládané právní úpravě je tak relevantní hodnotit z hlediska přínosů či nákladů pouze 
navržené řešení definující způsob nastavení dostupnosti pošt na území České republiky při 
daném minimálním počtu dle nařízení vlády (3 200). Návrh v rámci varianty č. 2 v maximální 
možné míře respektuje současné umístění provozoven držitele poštovní licence (České 
pošty, s.p.), čímž současně naplňuje očekávání veřejnosti, že dosud konzumované základní 
služby bude možno získat v daném místě i nadále. Toto řešení by tedy nemělo vést 
ke vzniku nepřiměřené zátěže na straně držitele poštovní licence. Z toho důvodu by tedy 
neměly ani vzniknout nové náklady či jiné dopady. 

Porovnáním přínosů, nákladů a případných rizik jsou pozitivní znaky i v tomto případě 
na straně varianty č. 2. 

 

VARIANTA 

 

PŘÍNOSY 

 

NÁKLADY 

1 

„nulová“ 

Beze změn. 

 

 

 

 

1. Riziko poškození práv 
držitele poštovní licence 

- v oblasti finanční       x x 

- v oblasti sociální       x x 

2. Riziko poškození práv 
veřejnosti 

- v oblasti finanční       x x 

- v oblasti sociální       x x 

2 

1. Přesné určení rozsahu 
poštovní povinnosti pro držitele 
poštovní licence  

- v oblasti finanční          + + 

- v oblasti sociální          + + 

2. Přiměřená míra variability 
umístění pošt při zachování 
potřebné jistoty veřejnosti 
ohledně dostupnosti služeb  + +   

3. Zajištění práv veřejnosti na 
přístup k základním službám 
v právním předpisem 
stanoveném rozsahu       + +                      

Finanční dopady na držitele 
poštovní licence zásadnější 
povahy nejsou – návrh řešení 
respektuje v maximální míře 
současný stav. 

 

 

Porovnáním přínosů, nákladů a případných rizik jsou pozitivní znaky na straně varianty č. 2. 
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Pokud jde o třetí oblast změn (legislativně technické úpravy), zde byla jednoznačně 
identifikována potřeba reagovat na zjištěné problémy, přičemž zásadním přínosem je 
odstranění výkladových problémů při aplikační praxi vyhlášky č. 464/2012 Sb. Riziko 
odlišného výkladu a tím i poškozování práv veřejnosti nebo držitele poštovní licence, což by 
mohlo vyústit až v případné soudní spory, je takové intenzity, že se jednoznačně ukazuje 
jako vhodnější k těmto dílčím legislativním zpřesněním přistoupit (realizovat variantu č. 2), 
než zachovávat současný právní stav. Vzhledem k tomu, že se jedná o legislativní upřesnění 
stávajících podmínek vyhlášky č. 464/2012 Sb., nepředpokládají se významnější náklady 
spojené s jejich realizací ani na straně držitele poštovní licence, dotčené veřejnosti nebo 
regulačního orgánu.   
 
I v tomto případě tak při porovnání přínosů, nákladů a případných rizik jasně převládají 
pozitivní znaky na straně varianty č. 2. 

4. Návrh řešení 

4.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

Z již výše uvedených důvodů a pro zvýšení právní jistoty všech dotčených subjektů je 
variantou doporučenou k dalšímu legislativnímu procesu ve všech třech řešených oblastech 
varianta č. 2 – předložený návrh vyhlášky.  

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Přijetím navrhované varianty dojde ke změně vyhlášky č. 464/2012 Sb. a tím i ke změně 
povinností pro držitele poštovní licence, Českou poštu, s.p. S účinností změny vyhlášky pak 
budou moci oprávněné subjekty využívat bezplatné služby pro nevidomé v kvalitativně širším 
rozsahu. Aplikace v praxi by měla probíhat stejným způsobem jako dosud, na praktickém 
naplňování předmětné služby by se navrhovaným rozšířením (věcným i z hlediska 
oprávněných osob) nemělo nic měnit. 

Kontrola plnění i případné vynucování bude probíhat stejným způsobem jako dosud. 
Zejména legislativně technické zpřesnění podmínek obsažených ve vyhlášce pak přispěje 
k jednoduššímu vynucování plnění příslušných povinností. Kontrolním orgánem pro oblast 
poskytování základních služeb je Český telekomunikační úřad.  

6. Přezkum účinnosti regulace 

V souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona o poštovních službách Český telekomunikační 
úřad pravidelně přezkoumává úroveň kvality a způsob poskytování a zajišťování základních 
služeb a jejich všeobecnou dostupnost na celém území České republiky. Tento přezkum 
musí být dokončen vždy 6 kalendářních měsíců před koncem platnosti poštovní licence. 
Platnost současné poštovní licence udělené České poště, s.p. končí dnem 
31. prosince 2017. Nejpozději do 30. června 2017 by tedy mělo dojít i k přezkumu účinnosti 
regulace. V opačném případě bude přezkum účinnosti a naplňování cílů regulace dle 
vyhlášky č. 464/2012 Sb. proveden nejpozději do 3 let ode dne účinnosti předkládané změny 
vyhlášky. 

Nicméně je třeba upozornit, že problematika poskytování základních služeb je monitorována 
a detailně zkoumána každý rok, ať již v rámci projednávání vzniku případných čistých 
nákladů spojených s poskytováním základních služeb, nebo v rámci sledování plnění 
povinností držitelem poštovní licence. Potvrzení splnění cílů předkládaného návrhu nebo 
naopak existence případných problémů, neočekávaných dopadů či jiných negativních 
skutečností by tak mohla být zjištěna i dříve. 
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7. Konzultace a zdroje dat 

Problematika specifikace poštovních zásilek po nevidomé v rámci základních služeb podle 
§ 3 odst. 1 písm. f) zákona o poštovních službách byla konzultována se zástupci držitele 
poštovní licence, Českou poštou, s.p., a za dotčené uživatele poštovních služeb 
(spotřebitele) se zástupci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. 
Připomínky byly zohledněny při přípravě předkládaného návrhu a výběru variant řešení. 

Otázky úpravy dostupnosti pošt byly konzultovány s držitelem poštovní licence, který aktivně 
navrhl podvariantu u otázky rozmístění pošt na území České republiky. Zástupci samosprávy 
své požadavky v této oblasti sdělili již v rámci přípravy návrhu nařízení vlády 
č. 178/2015 Sb., předkladatel je tedy zohlednil. 

Legislativně technické úpravy pak vyplynuly z otázek průběžně řešených v rámci aplikační 
praxe jak samotným regulačním orgánem, tak i držitelem poštovní licence, který některé tyto 
úpravy v rámci konzultace inicioval. 

Návrh vyhlášky bude dále projednán s povinnými připomínkovými místy v rámci 
mezirezortního připomínkového řízení v souladu s čl. 16 Legislativních pravidel vlády. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. Šárka Němečková  

Český telekomunikační úřad 

tel.: +420 224 004 620 

e-mail: nemeckovas@ctu.cz 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena 

Navrhovaná právní úprava je realizací zmocnění Českého telekomunikačního úřadu 
stanoveného zákonem k vydání prováděcího právního předpisu, kterým se stanoví podrobná 
technická specifikace jednotlivých základních služeb, základní kvalitativní požadavky, které 
stanoví způsob poskytování a zajišťování základních služeb tak, aby byl realizován v kvalitě, 
jež je ve veřejném zájmu nezbytná, zejména rychlost, spolehlivost a pravidelnost základních 
služeb, dostatečnou hustotu obslužných míst zajišťujících poštovní podání, jakož i nezbytnou 
úroveň informovanosti uživatelů o zajištění základních služeb, a výjimečné případy, kdy 
nemusí být zajištěno dodání na adresu každé fyzické a právnické osoby. Pojmy používané 
v navrhované právní úpravě odpovídají textu zákona a další pojmy v ní používané vycházejí 
rovněž z těchto pojmů a jsou s nimi v souladu. 

Změna při stanovení technické specifikace základních služeb vychází ze závazků 
vyplývajících z členství České republiky ve Světové poštovní unii. 

Změna stávajících základních kvalitativních požadavků věcně vychází z nařízení vlády, 
pouze tedy specifikuje právní stav stanovený již jiným právním předpisem. Ve zbývající části 
navrhovaná právní úprava přispívá ke zvýšení právní jistoty, neboť zpřesňuje formulace 
stávajících kritérií, a to zejména za účelem odstranění výkladových nejasností.  

Navrhovaná právní úprava je vypracována na základě zmocnění obsaženého v § 41 odst. 1 
k provedení § 3 odst. 3 a při respektování § 3 odst. 1 písm. g) zákona o poštovních službách 
a nařízení vlády č. 178/2015 Sb. Návrh je s tímto zmocněním a z hlediska hierarchie 
právních předpisů s nadřazenými právními předpisy plně v souladu.  
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C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

Oblast poštovních služeb upravuje 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 a 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. 

Podle článku 3 směrnice je třeba zajistit, 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. Zároveň musí hustota styčných 
míst a přístupových míst vyhovovat potřebám uživatelů. Toto ustanovení dále stanoví 
minimální rozsah všeobecné služby. 

Dále článek 3 směrnice stanoví, že všeobecné služby musí být zaručeny nejméně pět 
pracovních dnů v týdnu, s výjimkou okolností nebo zeměpisných podmínek považovaných za 
mimořádné, a zahrnují alespoň jeden výběr a jedno dodání do domu každé fyzické nebo 
právnické osoby, nebo odchylně, za podmínek stanovených národním regulačním orgánem, 
jedno dodání do příslušných zařízení. 

V souladu s článkem 6 směrnice je nutno zajistit dostatečnou informovanost tak, aby 
uživatelé pravidelně dostávali dostatečně podrobné a aktualizované informace od držitele 
poštovních služeb, se zvláštním odkazem na všeobecné podmínky dostupnosti těchto 
služeb, jejich ceny a úroveň kvality. 

Článek 12 směrnice umožňuje, aby členské státy ponechaly v platnosti nebo zavedly 
poskytování bezplatné poštovní služby pro potřeby nevidomých a slabozrakých. 

Navrhovaná právní úprava je tak v souladu s touto směrnicí. 

Předložený návrh vyhlášky je v souladu s Akty Světové poštovní unie a není v rozporu 
s jinými mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, ani s právem Evropské 
unie či jeho obecnými právními zásadami. Rovněž není v rozporu s judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie. 

D. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady a dopady na životní prostředí 

Změny právní úpravy předkládané v rámci návrhu vyhlášky by se měly pozitivně promítnout 
do oblasti přístupu k základním poštovním službám v rovině právní jistoty dotčených 
subjektů. Vzhledem tomu, že předkládané řešení v maximální možné míře reflektuje 
současný stav, nelze dovozovat žádné zásadní změny v této oblasti.  

Dopady na státní rozpočet spojené přímo s předkládanou právní úpravou nebyly 
identifikovány. Je však třeba upozornit, že určitá zátěž státního rozpočtu v končeném dopadu 
v dané oblasti vznikne, je však způsobena již v důsledku řešení obsažených v nadřazených 
právních předpisech (viz novela zákona o poštovních službách (sněmovní tisk č. 356, 
senátní tisk č. 377) – změna financování základních služeb, nařízení vlády č. 178/2015 Sb. 
rozšiřující počet povinných pošt).  
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Silně však lze vnímat sociální dopady nejen na zdravotně handicapované osoby (nevidomí 
a slabozrací), ale i na širokou veřejnost využívající základní služby poskytované držitelem 
poštovní licence. Kromě toho, že u uvedené specifické skupiny dochází k rozšíření okruhu 
osob oprávněných čerpat danou speciální službu bezplatně, což jistě podpoří předmětný 
způsob komunikace mezi těmito osobami, dochází předkládanou právní úpravou 
k dokončení zakotvení poměrně široce nastavené dostupnosti pošt (provozovny 
poskytujících základní služby). Poštovní služby patří mezi služby obecného hospodářského 
zájmu, a proto je zde zásadní právě sociální aspekt jejich poskytování a dostupnosti.  

Navrhovaná právní úprava nemá s přihlédnutím ke svému předmětu negativní dopady na 
životní prostředí. 

E. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace  

Vzhledem k předmětu navrhované právní úpravy je zřejmé, že její principy nemají dopady 
do zákazu diskriminace. 

F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Vzhledem k předmětu navrhované právní úpravy je zřejmé, že její principy nemají dopady 
do oblasti ochrany soukromí a osobních údajů. 

G. Zhodnocení korupčních rizik 

Vzhledem k předmětu právní úpravy nejsou spatřována žádná korupční rizika. 
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II. Zvláštní část 

K čl. I bodu 1 (§ 1) 

Jedná se o legislativně technickou změnu související s úpravami provedenými v rámci 
§ 14 vyhlášky. 

K čl. I bodu 2 až 4 (§ 4) 

Navrhovaná změna reaguje na stále pokračující zavádění moderních způsobů plateb bez 
využití hotovosti, zejména převodem peněžních prostředků, k němuž je dán platební příkaz 
prostřednictvím platební karty. V souladu s tímto vývojem se ve vyhlášce nově výslovně 
připouští, že držitel poštovní licence má možnost v určených případech poukázanou peněžní 
částku převzít nejen v hotovosti, ale i bezhotovostně převodem peněžních prostředků, k 
němuž byl dán platební příkaz prostřednictvím platební karty, pokud se pro tuto možnost 
držitel poštovní licence rozhodne, když povinnost realizovat převod peněžních prostředků 
výše uvedeným způsobem není dána právními předpisy. 

K čl. I bodu 5 (§ 7 odst. 2) 

Navrhovaná změna vychází z Akt Světové poštovní unie, která rozšiřují okruh věcí, jež 
mohou být obsahem slepeckých zásilek, a upravují okruh osob, jež mohou být odesílatelem 
nebo adresátem takové poštovní zásilky. V České republice jsou tyto poštovní zásilky 
přepravovány v rámci základní služby bezúplatné dodání poštovních zásilek do 7 kg pro 
nevidomé osoby. V souladu se změnou Akt Světové poštovní unie je navrhována změna 
technické specifikace této základní služby v § 7 odst. 2 vyhlášky č. 464/2012 Sb. 

Navrhovaná změna rozšiřuje okruh věcí, které jsou povoleny jako obsah těchto poštovních 
zásilek. Nově mohou být v poštovní zásilce obsaženy nejenom písemnosti pořízené 
hmatným písmem pro nevidomé, publikace včetně zvukových záznamů pro osobní potřebu 
nevidomého, ale i jiné věci upravené pro potřebu nevidomých. Obsahem poštovní zásilky tak 
mohou být jakékoliv věci, které byly speciálně vyrobeny nebo upraveny pro potřebu 
nevidomých tak, aby jim pomáhaly překonávat problémy spojené s jejich zdravotním 
postižením, např. slepecká hůl. 

Podle Akt Světové poštovní unie se osobou nevidomou rozumí nejen osoba nevidomá, ale 
i osoba se zrakovým postižením. Stávající právní úprava se vztahuje na osoby nevidomé, za 
které se považují osoby prakticky nebo úplně nevidomé a osoby těžce slabozraké. 
Navrhovaná změna proto rozšiřuje okruh osob, které mohou tuto základní službu využívat, 
o osoby se silnou slabozrakostí. Pro vymezení tohoto zrakového postižení se vychází 
z právní úpravy stanovené vyhláškou č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry 
poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování 
pracovní schopnosti pro účely invalidity. Dalšími osobami, které mohou tuto základní službu 
využívat, jsou právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je poskytování služeb nevidomým 
nebo uspokojování či ochrana jejich specifických zájmů. Těmito osobami mohou být 
právnické osoby různé právní formy, např. občanská sdružení, obecně prospěšné 
společnosti, příspěvkové organizace, obchodní společnosti, respektive podle nové právní 
úpravy účinné od 1. ledna 2014 spolky, ústavy, obchodní korporace apod. Předmětem 
činnosti těchto právnických osob musí být poskytování služeb nebo uspokojování či ochrana 
zájmů nevidomých ve vztahu k jejich specifickým potřebám vyplývajícím z jejich zdravotního 
postižení. Tento předmět činnosti nemusí být výlučný nebo hlavní, ale možnost využívat tuto 
základní službu se vztahuje pouze na činnost vztahující se ke specifickým potřebám 
nevidomých. 
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K čl. I bodu 6 (§ 7 odst. 5) 

Navrhovaná změna vychází z Akt Světové poštovní unie, podle kterých je služba pro 
nevidomé při dodávání poštovních zásilek do 7 kg poskytována bezúplatně s tím, že toto 
osvobození od poštovného se vztahuje na veškeré sazby s výjimkou leteckých poplatků. 
V souladu s tímto ustanovením se proto do vyhlášky tato výjimka výslovně uvádí, aby držitel 
poštovní licence mohl úhradu těchto leteckých poplatků požadovat. Tato možnost je 
držitelem poštovní licence využívána i v současné době. 

K čl. I bodu 7 (§ 13) 

Navrhovaná změna vychází z předpokladu, že závazný způsob pro účinnost doručení je 
zakotven nejen v předpisech veřejného práva, zejména v procesních předpisech 
upravujících soudní, správní nebo daňové řízení, ale i v právních předpisech upravujících 
soukromoprávní vztahy (např. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů). Je proto žádoucí, jsou-li právními předpisy stanovena a vyžadována závazná 
pravidla pro postup při doručování písemností, aby byl takový způsob doručení zajištěn 
i v rámci podmínek základních služeb. Tento přístup je žádoucí rovněž pro rozvoj 
podnikatelského prostředí a právní jistotu v soukromoprávních vztazích. 

K čl. I bodům 8 až 15 (§ 14) 

Navrhovaná změna zohledňuje vydání nařízení a zároveň zpřesňuje kritéria hustoty pošt 
a případné výjimky podle dosavadní právní úpravy. 

(§ 14 odst. 1) 

V reakci na právní úpravu dle nařízení vlády č. 178/2015 Sb. se nově navrhují podmínky 
dostupnosti pošt. Tato dostupnost je pak zajištěna v případě, že držitel poštovní licence 
provozuje právě takový počet pošt, který odpovídá počtu provozoven stanovenému 
předmětným nařízením vlády. Umístění (rozmístění) daného počtu pošt na území České 
republiky je pak řešeno dalšími ustanoveními vyhlášky.  

(§ 14 odst. 2) 

Odstavec 1 stanoví pouze počet pošt nezbytný pro zajištění jejich dostupnosti. Odstavec 2 
potom stanoví kritéria pro zajištění dostatečné hustoty pošt po celém území České republiky. 
Návrh vychází z kritérií podle stávající právní úpravy a nestanoví žádná další konkrétní 
kritéria pro rozmístění pošt nad jejich rámec do počtu stanoveného nařízením, neboť 
s ohledem na geografickou a demografickou odlišnost jednotlivých oblastí nelze stanovit 
jednotná a objektivní kritéria pro celé území České republiky. Předpokládá se, že konkrétní 
seznam pošt navrhne uchazeč v rámci řízení o udělení poštovní licence a navržený seznam 
pak bude součástí rozhodnutí o udělení poštovní licence. Stav do konce platnosti stávající 
poštovní licence udělené zákonem č. 221/2012 Sb. se navrhuje upravit v rámci přechodných 
ustanovení. 

Navrhovaná změna dále odstraňuje možné výkladové nejasnosti, jakým způsobem má být 
měřena vzdálenost stanovená v § 14 odst. 2 písm. d) vyhlášky, která stanoví vzdálenost 
k poště v obcích, které mají více než 2 500 obyvatel. Tato změna nemá vliv na způsob 
měření dané vzdálenosti, pouze výslovně stanoví, že se jedná o vzdálenost 2 km měřenou 
vzdušnou čarou. 
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Důvodem pro stanovení vzdálenosti tímto způsobem byla skutečnost, že charakter městské 
zástavby je členitý a liší se v jednotlivých obcích i v jednotlivých místních částech obcí, 
stanovení této vzdálenosti jako docházkové by bylo obtížně kontrolovatelné 
a přezkoumatelné. Způsob měření vzdálenosti je tak stanoven rozdílně od obcí s méně než 
2 500 obyvatel, kde je účelné stanovit tuto vzdálenost jako dojezdovou a zároveň je možné 
měřit tuto vzdálenosti po pozemních komunikacích jednoduchým způsobem. Z tohoto 
důvodu je do příslušného ustanovení pro jednoznačnost výkladu výslovně uvedeno, že 
v obcích této velikostní kategorie, kde je zpravidla dostupná veřejná doprava a není tak 
zapotřebí zjišťovat docházkovou, resp. dojezdovou vzdálenost k poště, se tato vzdálenost 
měří vzdušnou čarou. 

(§ 14 odst. 3 a 4) 

Navrhovaná legislativně technická změna nepředstavuje žádnou změnu ve věcném stavu, 
tedy v nastavení kritérií dostupnosti pošt.  

Úprava spočívá v nahrazení spojení „dané obce“, které nepřímo odkazuje na ustanovení 
§ 14 odst. 2 písm. d) vyhlášky, výslovným uvedením, o které obce se přesně jedná, tedy 
o obce, které mají více než 2 500 obyvatel. 

Ani úprava v odstavci 4 nemá žádný vliv na dostupnost v obcích s počtem obyvatel pod 
2 500, kde i nadále platí stanovená kritéria, která budou rovněž platit i pro obce s počtem 
obyvatel nad 2 500 nebo jejich místní části, u kterých bude využita výše uvedená výjimka.  

(§ 14 odst. 5) 

Navrhované doplnění ustanovení přesněji upravuje zajištění minimální časové dostupnosti 
pošt, tedy jejich otevírací dobu. S ohledem na stanovení počtu pošt nařízením ve výši 3 200, 
který je vyšší než počet pošt dosažený aplikací stávajících kritérií pro zajištění dostupnosti 
podle § 14 vyhlášky se navrhuje stanovení odlišného požadavku pro pošty nezbytné pro 
zajištění dostatečné hustoty a odlišně pro další pošty. Důvodem pro to je, že poptávka po 
základních službách je u jednotlivých pošt rozdílná a u pošt v menších obcích je zpravidla 
výrazně menší než ve větších obcích s větší koncentrací obyvatel, navrhuje se proto stanovit 
nižší rozsah minimální otevírací doby u pošt nad rámec stávajících kritérií, a to na 10 hodin 
týdně.  

(§ 14 odst. 6) 

Z navrhovaného znění § 14 odst. 1 vyhlášky ve spojení s nařízením vlády č. 178/2015 Sb. 
nově vyplyne přesný počet pošt, které musí být zajištěny pro poskytování základních služeb. 
Nový způsob jejich rozvržení v rámci území České republiky pak vede k tomu, že se dané 
ustanovení stalo nadbytečným, neboť bude jednoznačně stanoveno, které provozovny jsou 
poštami.  

K čl. I bodu 16 [§ 16 odst. 1 písm. c)] 

Navrhovaná legislativně technická změna výslovně doplňuje, že výjimka z dodávání se 
nevztahuje pouze na poštovní zásilky s udanou hodnotou vyšší než 150 000 Kč, ale i na 
poukázané peněžní částky vyšší než 150 000 Kč. Obdobně jako v případě poštovní zásilky 
i v případě peněžní částky samozřejmě musí být adresátovi předána informace o uložení této 
peněžní částky tak, aby si ji mohl vyzvednout a mohla mu být dodána.  

K čl. I bodu 17 (§ 16 odst. 2) 

Navrhovaná změna zpřesňuje způsob sdělování uplatňované výjimky podle § 16 odst. 1 
písm. a) a b) vyhlášky, tedy v případech, kdy nemusí být zajištěno dodání na adresu každé 
fyzické a právnické osoby. S ohledem na to, že skutečnosti, které uplatnění výjimky vyvolají, 
nemusí být předem známy a ve většině případů se to ani nedá očekávat, je vhodné, aby 
v těchto případech dotčené osoby byly informovány bezodkladně poté, co taková skutečnost 
nastane. 
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K čl. I bodu 18 (§ 17 odst. 4) 

Navrhovaná změna upravuje postup držitele poštovní licence v případech, kdy je uplatněna 
žádost o prodloužení lhůty k vyzvednutí poštovních zásilek nebo poukázaných peněžních 
částek a zároveň nastanou okolnosti, kvůli kterým již není možné jednoznačně identifikovat 
poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky, jichž se žádost týká. Takovým důvodem 
může být například přistěhování adresáta se stejným jménem. Tento postup se však 
nevztahuje na jednorázové žádosti o prodloužení lhůty, neboť v takovém případě adresát 
musí vždy dostatečně identifikovat konkrétní již uloženou poštovní zásilku nebo poukázanou 
peněžní částku, jejichž uložení mu bylo oznámeno. Zároveň je třeba, aby žadatel byl 
o takovém postupu neprodleně písemně vyrozuměn. 

K čl. I bodům 19 (§ 18 odst. 3) 

Navrhovaná legislativně technická změna upřesňuje, kdy žádosti o uložení poštovní zásilky 
k vyzvednutí u jiné adresátem zvolené provozovny nebo změny ukládací pošty nemusí být 
vyhověno nebo podle ní nemusí být postupováno. Pokud by tedy měla být taková žádost 
podána, nemusí být při splnění vyhláškou předpokládaných skutečností vůbec přijata, a byla-
li již podána, nemusí být podle ní nadále postupováno. Vzhledem k závažnosti dopadů 
takového postupu zejména do osobní sféry adresáta je však nezbytné, aby jako žadatel byl 
o takovém postupu neprodleně písemně vyrozuměn. 

K čl. I bodu 20 (§ 20 odst. 2) 

Navrhovaná změna upravuje postup držitele poštovní licence v případech, kdy je uplatněna 
žádost o vyloučení náhradního dodání a zároveň nastanou okolnosti, kvůli kterým již není 
možné jednoznačně identifikovat poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky, jichž se 
žádost týká. Takovým důvodem může být například přistěhování adresáta se stejným 
jménem. V tomto případě se navrhuje postup odlišný od ustanovení § 17, 18 a 21 vyhlášky. 
Náhradní dodání by tedy bylo vyloučeno ve všech sporných případech, dokud se spolehlivě 
nezjistí, které poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky mohou být dodány 
i náhradním příjemcům. Pokud sám držitel poštovní licence nedokáže přesně identifikovat 
adresáta poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky, není žádoucí, aby v takovém 
případě dodával prostřednictvím jiné osoby (např. jejich společného souseda). Důvodem je 
i zájem na zachování důvěrnosti poštovního styku. Zároveň se navrhuje, aby žadatel byl 
o takovém postupu neprodleně písemně vyrozuměn. 

K čl. I bodu 21 (§ 21 odst. 2) 

Navrhovaná změna upravuje postup držitele poštovní licence v případech, kdy je uplatněna 
žádost o odnášku a zároveň nastanou okolnosti, kvůli kterým již není možné jednoznačně 
identifikovat poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky, jichž se žádost týká. Takovým 
důvodem může být například přistěhování adresáta se stejným jménem. V takovém případě 
by měl být žadatel o takovém postupu neprodleně písemně vyrozuměn. 

K čl. I bodu 22 (§ 22 odst. 2) 

Navrhovaná změna jednak z formálního hlediska reaguje na změnu české technické normy 
upravující měření přepravních dob, kterou je nyní norma ČSN EN 13850 Poštovní služby – 
Kvalita služby – Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní 
zásilky a zásilky první třídy, jejíž vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou 
normalizaci, metrologii a zkušebnictví č. 5/2013 ze dne 7. května 2013. Tato nová norma 
ponechává nastavení řady podstatných parametrů nezbytných pro správnost měření na 
jednotlivých státech tak, aby mohla být zohledněna specifika jednotlivých států, zejména 
skutečné toky poštovních zásilek. Proto je rozhodujícím nástrojem pro řádné zajištění měření 
přepravních dob v souladu s požadavky normy stanovení konkrétních postupů při realizaci 
měření v podmínkách ČR formou metodiky. Metodika zpracovaná držitelem poštovní licence 
k zajištění požadavků aplikace normy pak z těchto důvodů podléhá schválení ze strany 
Českého telekomunikačního úřadu.   
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K čl. I bodu 23 (§ 23) 

Navrhovaná změna reaguje na zrušení nejnižšího hmotnostního stupně (do 20 g) 
u stávajícího držitele poštovní licence, kdy je současný nejnižší hmotnostní stupeň 
u poštovních zásilek do zahraničí stanoven až do 50 g. Z důvodu odstranění možného 
zavádějícího údaje se navrhuje v rámci infomační povinnosti uvádět ceny pro poštovní 
zásilky až do hmotnosti 50 g. V případě, že by došlo ke změně držitele poštovní licence, 
který by měl stanoven hmotnostní limit odlišně, bylo by na poštovních schránkách uvedeno 
více údajů, obdobně jako je tomu v případě vnitrostátních poštovních zásilek. 

K čl. I bodu 24 [§ 25 písm. a)] 

Navrhovaná legislativně technická změna zpřesňuje a výslovně doplňuje, že součástí 
informace má být i sdělení, zda se jedná o poštu či provozovnu. Tento požadavek vyplývá už 
ze stávající právní úpravy, neboť mohou být požadovány informace jak o poštách, tak 
o ostatních provozovnách, a to i odděleně. Zároveň tyto informace musí být podle § 26 
vyhlášky dostupné na internetových stránkách držitele poštovní licence. 

Poštou se podle § 1 písm. a) vyhlášky č. 464/2012 Sb. rozumí provozovna, ve které držitel 
poštovní licence sám nebo prostřednictvím třetí osoby poskytuje a zajišťuje všechny základní 
služby obsažené v jeho poštovní licenci za účelem zajištění jejich dostupnosti podle § 14 této 
vyhlášky. Vzhledem k tomu, že pošty jsou podmnožinou v rámci množiny provozoven 
držitele poštovní licence, je nutné, aby veřejnost byla dobře informována o tom, kde je 
oprávněna se domáhat poskytnutí základních služeb. Podle nové situace bude na území 
České republiky 3 200 pošt umístěných podle seznamu, který tvoří přílohu vyhlášky 
č. 464/2012 Sb., ostatní provozy zajišťované držitelem poštovní licence nad rámec daného 
seznamu jsou provozovnami, které povinnost zajišťovat základní služby nemají. Tato 
skutečnost ale nevylučuje, že i v provozovnách budou poskytovány základní služby, avšak 
na základě dobrovolnosti, tedy z rozhodnutí samotného držitele poštovní licence a mimo 
rámec jeho poštovní povinnosti.     

K čl. I bodu 25 [§ 25 písm. b)] 

Navrhovaná legislativně technická změna zpřesňuje, jaká informace má být na požádání 
dostupná, případně zveřejněná. Vzhledem k upouštění od používání pojmu adresní pošta 
a od požadavku uvádět v adrese kromě názvu obce, případně místní části, i název pošty, 
respektive provozovny, která dodání realizuje, se navrhuje, aby držitel poštovní licence, 
podával informace pouze o poštovním směrovacím čísle příslušném pro určitou adresu. 

K čl. I bodu 26 (§ 27 odst. 1) 

Navrhovaná změna upravuje lhůtu pro sdělení dočasného uzavření či zrušení pošty. 
Stávající právní úprava stanovuje oznámit tuto skutečnost alespoň 1 měsíc předem. 
Vzhledem k tomu, že se mohou vyskytnout případy, které nelze předvídat (např. povodně, 
havárie v budově pošty), stanovuje se pro tyto případy oznámit je bez zbytečného odkladu 
poté, co nastanou. 
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K čl. II (Přechodné ustanovení) 

Vzhledem k tomu, že nařízení vlády č. 178/2015 Sb. stanoví pouze minimální počet 
provozoven pro poskytování základních služeb, nikoliv jejich faktické rozmístění na území 
České republiky, je toto úkolem pro vyhlášku č. 464/2012 Sb., která má v rámci svého 
zákonného zmocnění stanovit dostupnost pošt včetně jejich hustoty. Základní parametry 
dostupnosti a hustoty pošt vyplývají z ustanovení § 14 vyhlášky. Protože však není možno 
na základě takto obecných kritérií umístit na území České republiky všech 3 200 povinných 
pošt a současně je nutné respektovat princip přiměřenosti regulace, je jediným reálným 
řešením pro přechodné období do konce doby platnosti stávající poštovní licence udělené 
rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu na základě přechodného ustanovení podle 
čl. II bod 2 zákona č. 221/2012 Sb., tj. do dne 31. prosince 2017, určení stavu dostupnosti a 
hustoty pošt tak, aby nedošlo ke zhoršení v jednotlivých lokalitách, kterými jsou obce, proti 
stávajícímu stavu. Až bude držitel poštovní licence a rozsah jeho poštovní povinnosti 
určován standardním postupem podle zákona o  poštovních službách, tedy na základě 
výsledků výběrového řízení podle § 22 tohoto zákona, lze očekávat, že konkrétní umístění 
pošt budoucího držitele poštovní licence bude součástí individuálního rozhodnutí o udělení 
poštovní licence. Aby však byla zajištěna právní jistota v přechodném období do 31. prosince 
2017, navrhuje se zachovat stávající úroveň dostupnosti a hustoty zajišťované sítí 
provozoven držitele poštovní licence tak, aby nedošlo k jejímu zhoršení v žádné z obcí na 
území České republiky oproti stavu ke dni účinnosti této vyhlášky. Důvodem je skutečnost, 
že stávající stav je výsledkem historického vývoje vycházejícího z potřeb veřejnosti 
v jednotlivých oblastech a fakt, že síť provozoven (pošt) současného držitele poštovní 
licence je unikátní rozsahem i rozmístěním, nelze proto podmínky zobecnit pro kteréhokoliv 
budoucího uchazeče o poštovní licenci.   

K čl. III 

Vzhledem k tomu, že změny vyhlášky mohou mít dopad do výše čistých nákladů vzniklých 
při plnění uložené poštovní povinnosti, navrhuje se, z důvodu potřeby jednoznačnosti při 
následném ověřování těchto dopadů a za účelem snadnějšího promítnutí změn do účetní 
praxe na straně držitele poštovní licence, účinnost vyhlášky k prvnímu dni kalendářního 
pololetí, tedy dnem 1. července 2016. 
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