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Pro mezirezortní vypořádání připomínek 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:   V. 

 

 

„Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních 

požadavků na jejich poskytování“ 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Rady Českého telekomunikačního 

úřadu dne 27. října 2015 (čj. ČTÚ-71 213/2015-606), s termínem dodání stanovisek do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu. Vypořádání 

připomínek se uskutečnilo dne 24. listopadu 2015 a Radou ČTÚ projednáno dne 27. listopadu 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 

tabulce: 

 

Rezort Připomínka Vypořádání 

Česká pošta, s.p. 

(1)  
 

K čl. I bodu 1 – k § 4 odst. 5:  

Služba dodání peněžní částky poštovním poukazem 

(5) Tam, kde to provozovatel umožňuje, lze při 

poskytování služby podle odstavce 2 a 4 lze pro předání 

peněžní částky provozovateli použít i bezhotovostní 

peněžní prostředek. 

Odůvodnění: 

Zajištění toho, aby odesílatel mohl pro předání peněžní 

částky provozovateli použít na všech poštách bezhotovostní 

peněžní prostředek, není v možnostech České pošty, s.p.. 

Česká pošta, s.p. v současné době zavádí možnost platby 

platební kartou na prvních poštách. Celoplošné pokrytí 

platebními terminály nicméně není v dohledné době 

plánované ani realizovatelné.  

 

Z výše uvedených důvodů Česká pošta, s.p. navrhuje 

úpravu tohoto ustanovení tak, aby při poskytování služby 

podle odstavce 2 a 4 byla platba platební kartou možná 

tam, kde to provozovatel umožňuje.  

Totožná s připomínkou č. 29 Ministerstva vnitra ČR. 

Akceptováno ve smyslu připomínky, vysvětleno 

Návrh ustanovení by upraven ve smyslu připomínky č. 25 České 

národní banky a č. 43 Ministerstva financí ČR. 

Těmito připomínkami se navrhuje úprava terminologie tak, aby 

v rámci služeb poštovního poukazu podle § 4 odst. 2 a 4 vyhlášky 

byla peněžní částka předána provozovateli v „hotovosti nebo 

převodem peněžních prostředků, k němuž je dán platební příkaz 

prostřednictvím platební karty“. 

Z návrhu ustanovení vyplývá, že jsou dvě možnosti předání peněžní 

částky. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od povinnosti přijímat 

tuzemské bankovky a mince není stanovena zákonná povinnost 

přijímat platební karty, je zjevné, že záleží na rozhodnutí 

provozovatele, zda a ve kterých provozovnách bude platební karty 

přijímat. Není tedy nutné tuto skutečnost v ustanovení opakovat. 

Možnost volby provozovatele současně umožňuje držiteli poštovní 

licence postupovat při poskytování služeb efektivně s ohledem na 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

 

Tuto připomínku považuje ČP za zásadní. 

 

přiměřené náklady a volnost v rozhodování o tom, aby mohly být 

některé provozovny provozovány třetí osobou (Pošta Partner), která 

nemusí přijímat platební karty. 

V tomto smyslu byl za účelem jednoznačného výkladu zpřesněn text 

odůvodnění. 

Česká pošta, s.p. 

(2)  

 

K čl. I bodu 4 – k § 13: 

 

Česká pošta, s.p. navrhuje vypustit v poslední větě slova: 

„nebo stanovujících závazným způsobem pravidla pro 

doručování písemností v jiných případech6).“., včetně 

poznámky č. 6 pod čarou.     

Odůvodnění: 

Podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. e) zákona o poštovních 

službách musí být základní služby poskytovány způsobem, 

který odpovídá požadavkům úředního doručování 

písemností podle zvláštního právního předpisu.  

 

Doručování písemností podle zákoníku práce není 

úředním doručováním. Navrženým doplněním § 13 by 

tak došlo k rozšíření povinností držitele poštovní licence 

nad rámec stanovený zákonem.  

 

Oprávnění k tomuto rozšíření povinností držitele poštovní 

licence nezakládá ani § 3 odst. 3 zákona o poštovních 

službách, který zmocňuje ČTÚ k vydání vyhlášky.  

 

Podle tohoto ustanovení prováděcí právní předpis stanoví 

podrobnou technickou specifikaci jednotlivých 

základních služeb včetně rozměrů poštovních balíků  

a jiných poštovních zásilek a dále stanoví podle odstavce 2 

Totožná s připomínkou č. 30 Ministerstva vnitra ČR. 

Neakceptováno 

Pojem úřední doručování písemností není v právní úpravě 

specificky definován. Úřad jej na základě formulací používaných 

v jiných právních předpisech a ve vztahu k formulaci uvedené v § 3 

odst. 2 písm. e) zákona o poštovních službách vykládá tak, že pod 

pojem úřední doručování zahrnuje všechny případy, kdy je právním 

předpisem („úředně“) stanoven závazný způsob pro účinnost 

doručení jakékoli písemnosti. Pokud by měl přisvědčit připomínce, 

muselo by se jednat o doručování úředních písemností, kdy by 

potom výklad mohl být zúžen ve smyslu připomínky. Ustanovení je 

však svým významem širší a zahrnuje tak doručování i v rámci 

soukromoprávních vztahů, pokud pro ně právní předpis závazným 

způsobem postup pro doručování stanoví.  

Na základě výše uvedeného je Úřad přesvědčen, že návrhem úpravy 

nedošlo k překročení rámce zákonného zmocnění. Zajištění způsobu 

doručení stanoveného právními předpisy, je třeba považovat za 

postup, který odpovídá zmocnění v § 3 odst. 2 písm. e) zákona o 

poštovních službách, nadto pak i za podmínky, kterými je určován 

způsob poskytování a zajišťování základních služeb tak, aby byl 

realizován v kvalitě, jež je ve veřejném zájmu nezbytná a reaguje na 

potřeby veřejnosti. 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

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. V tomto případě 

nejde ani o technickou specifikaci základních služeb ani  

o kvalitativní požadavek. Navržené doplnění § 13 tak 

překračuje věcný rámec zmocnění k vydání vyhlášky. 
 

Tuto připomínku považuje ČP za zásadní. 

 

Česká pošta, s.p. 

(3)  
 

K § 14 Dostupnost pošt, odst. 2, písmeno c): 

Česká pošta, s.p. na konci ustanovení písmene c) navrhuje 

doplnit slova: „to neplatí, je-li přístup k nejbližší poště 

možný pomocí veřejné linkové nebo veřejné drážní 

dopravy.“.  

Odůvodnění: 

Česká pošta, s.p. požaduje zúžení aplikace tohoto kritéria 

pouze na místa, kde přístup k nejbližší poště není zajištěn 

pomocí veřejné linkové nebo drážní dopravy. Česká pošta,  

s.p. navrhovaný způsob úpravy dostupnosti pošt odpovídá 

způsobu, kterým byla kritéria dostupnost definována před 

1. 1. 2013 (viz § 2 odst. 8 základních kvalitativních 

požadavků účinných do 31. 12. 2012). Existence veřejné 

drážní nebo linkové dopravy do značné míry eliminuje 

význam dojezdové vzdálenosti k poště. V praxi se ukazuje, 

že stávající způsob nastavení kritérií vede k situacím, kdy 

Totožná s připomínkou č. 31 Ministerstva vnitra ČR. 

Vysvětleno 

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je reagovat na požadavek dle 

nařízení vlády č. 178/2015 Sb., při maximálním respektování 

stávajícího stavu. Požadavek dle připomínky však překračuje návrh 

věcného řešení, které vyplývá ze související analýzy RIA, proto 

nelze návrhu na danou věcnou změnu vyhovět.  

Problematika dostupnosti pošt však bude předmětem přezkumu 

podle § 37 odst. 4 zákona o poštovních službách, který bude zahájen 

v 1. pol. roku 2016, a proto se navrhuje, aby otázky související s 

tímto návrhem (připomínkou) byly řešeny v rámci daného 

přezkumu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNA92CPD68)



4/44 
Pro mezirezortní vypořádání připomínek 

 

Rezort Připomínka Vypořádání 

požadovaná vzdálenost od pošty není dosažena pro určitou 

odlehlou část obce, která je nicméně zpravidla dobře 

propojena s centrem pomocí veřejné linkové nebo drážní 

dopravy. Zřizování zvláštní pošty v odlehlých částech obcí 

se nejeví z ekonomického hlediska jako praktické ani 

nezbytné k uspokojení potřeb veřejnosti.  

 

Tuto připomínku považuje ČP za zásadní. 

Česká pošta, s.p.   

(4)  
 

K § 14 Dostupnost pošt, odst. 2, písmeno d): 

Česká pošta, s.p. na konci ustanovení písmene d) navrhuje 

doplnit konec věty o slova: „2 km“ vzdušnou čarou, „to 

neplatí, je-li přístup k nejbližší poště možný pomocí 

veřejné linkové nebo veřejné drážní dopravy.“.  

Odůvodnění: 

požaduje zúžení aplikace tohoto kritéria pouze na místa, 

kde přístup k nejbližší poště není zajištěn pomocí veřejné 

linkové nebo drážní dopravy. Českou poštou, s.p. 

navrhovaný způsob úpravy dostupnosti pošt odpovídá 

způsobu, kterým byla kritéria dostupnost definována před 

1. 1. 2013 (viz § 2 odst. 8 základních kvalitativních 

požadavků účinných do 31. 12. 2012). Existence veřejné 

drážní nebo linkové dopravy do značné míry eliminuje 

význam vzdálenosti k poště. V praxi se ukazuje, že 

stávající způsob nastavení kritérií vede k situacím, kdy 

požadovaná vzdálenost od pošty není dosažena pro určitou 

odlehlou část obce, která je nicméně zpravidla dobře 

propojena s centrem pomocí veřejné linkové nebo drážní 

dopravy. Zřizování zvláštní pošty v odlehlých částech obcí 

se nejeví z ekonomického hlediska jako praktické ani 

nezbytné k uspokojení potřeb veřejnosti. Ze stejného 

Vysvětleno 

K odůvodnění viz vypořádání připomínky č. 3. 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

důvodu Česká pošta, s.p. navrhuje zvýšení vzdálenosti 2 

km, neboť právě v obcích nad 2500 obyvatel lze za pomoci 

veřejné linkové nebo drážní dopravy tuto vzdálenost 

překonat v relativně krátkém čase.  

 

Tuto připomínku považuje ČP za zásadní. 

Česká pošta, s.p.   

(5)  
 

K čl. I bodu 8 – k § 14 odst. 4: 

Česká pošta, s.p. navrhuje v textu odstavce změnit „5 %“ 

na „10 %“.  

Odůvodnění:    

V praxi se ukazuje, že stávající způsob nastavení kritérií 

vede k situacím, kdy požadovaná vzdálenost od pošty není 

dosažena pro určitou odlehlou část obce, která je nicméně 

zpravidla dobře propojena s centrem pomocí veřejné 

linkové nebo drážní dopravy. Zřizování zvláštní pošty 

v odlehlých částech obcí se nejeví z ekonomického 

hlediska jako praktické ani nezbytné pro zajištění přístupu 

k poště. Zvýšení počtu obyvatel, na něž se nemusí 

vztahovat požadavek podle odst. 2 písm. d) zabrání do 

budoucna nutnosti otevírat řadu nových malých pošt 

v odlehlých částech obcí. 

 

Tuto připomínku považuje ČP za zásadní. 

Totožná s připomínkou č. 32 Ministerstva vnitra ČR. 

Vysvětleno 

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je reagovat na požadavek dle 

nařízení vlády č. 178/2015 Sb., při maximálním respektování 

stávajícího stavu. Požadavek dle připomínky však překračuje návrh 

věcného řešení, které vyplývá ze související analýzy RIA, proto 

nelze návrhu na danou věcnou změnu vyhovět.  

V dané souvislosti Úřad uvádí, že nemá poznatky, že by stávající 

limit 5 % nebyl v případě zajišťování dostupnosti pošt 

prostřednictvím stávající sítě držitele poštovní licence plněn.   

Problematika dostupnosti pošt však bude předmětem přezkumu 

podle § 37 odst. 4 zákona o poštovních službách, který bude zahájen 

v 1. pol. roku 2016, a proto se navrhuje, aby otázky související s 

tímto návrhem (připomínkou) byly řešeny v rámci daného 

přezkumu. 

 

Česká pošta, s.p. 

(6)  
 

K čl. I bodu 10 – k § 14 odst. 5: 

Česká pošta, s.p. navrhuje v textu druhé věty vypustit 

slova: „každý pracovní den“.  

Totožná s připomínkou č. 33 Ministerstva vnitra ČR. 

Neakceptováno 

Zákon o poštovní službách stanoví v § 3 jednoznačné požadavky na 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

Odůvodnění:    

Zákon ani nařízení vlády nepožadují, aby byly všechny 

povinné pošty otevřeny každý pracovní den. Za situace, 

kdy musí být každý pracovní den otevřena pošta podle 

odst. 2 je nadbytečné opakování tohoto požadavku i u pošt, 

které jdou nad rámec požadavků podle odst. 2, neboť 

možnost podání každý pracovní den je zajištěna již 

prostřednictvím pošt podle odstavce 2. Uplatnění tohoto 

požadavku by vedlo k bezdůvodnému nárůstu nákladů 

především tam, kde jeden pracovník zajišťuje provoz více 

pošt.  

 

Tuto připomínku považuje ČP za zásadní. 

kvalitu základních služeb. Podle § 3 odst. 2 písm. a) a d) zákona 

o poštovní službách musí být základní služby poskytovány trvale na 

celém území České republiky prostřednictvím sítě provozoven, 

jejichž minimální počet stanoví na návrh Úřadu vláda nařízením, 

a zároveň každý pracovní den a musí umožnit v těchto dnech 

nejméně jedno poštovní podání. Stanovení dostupnosti v jiném 

rozsahu než každý pracovní den by tak bylo v rozporu s požadavky 

zákona o poštovních službách. 

Požadavek na zajištění dostupnosti základních služeb nejméně pět 

pracovních dnů v týdnu pro Českou republiku rovněž vyplývá 

z článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES 

o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb 

Společenství a zvyšování ve znění směrnic 2002/39/ES a 2008/6/ES. 

Česká pošta, s.p. 

(7)  
 

K § 16 Výjimečné případy, kdy nemusí být zajištěno 

dodání na adresu každé fyzické a právnické osoby odst. 

1:  

Česká pošta, s.p. navrhuje doplnit do textu odstavce 1 

písmeno d) následujícího textu: 

„d) poštovní zásilka je poškozená.“ 

Odůvodnění: 

Případy, kdy nemusí být zajištěno dodání na adresu každé 

fyzické a právnické osoby by měly být doplněny o situaci, 

kdy je poštovní zásilka poškozená. Dodávání poškozené 

zásilky, o jejíž převzetí adresát nebude mít ve většině 

případů zájem je nepraktické. V praxi se navíc ukazuje, že 

pro adresáty zásilek je pohodlnější podání reklamace na 

poště, spíše než vyřizování nezbytných náležitostí přímo 

Totožná s připomínkou č. 39 Ministerstva vnitra ČR. 

Vysvětleno 

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je reagovat na požadavek dle 

nařízení vlády č. 178/2015 Sb., při maximálním respektování 

stávajícího stavu. Požadavek dle připomínky však překračuje návrh 

věcného řešení, které vyplývá ze související analýzy RIA, proto 

nelze návrhu na danou věcnou změnu vyhovět.  

Problematika výjimek při zajišťování základních služeb (včetně 

zajišťování dodání na  adresu - § 16 vyhlášky) však bude předmětem 

přezkumu podle § 37 odst. 4 zákona o poštovních službách, který 

bude zahájen v 1. pol. roku 2016, a proto se navrhuje, aby otázky 

související s tímto návrhem (připomínkou) byly řešeny v rámci 

daného přezkumu. 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

v okamžiku dodání „mezi dveřmi“. 

Tuto připomínku považuje ČP za zásadní. 

Česká pošta, s.p.  

(8)  
 

K § 16a Zvláštní pravidla pro podání a dodání 

poukázané peněžní částky: 

Česká pošta, s.p. navrhuje doplnit vyhlášku o nové 

ustanovení § 16a následujícího znění: 

„§ 16a 

„Zvláštní pravidla pro podání a dodání poukázané peněžní 

částky 

(1) V případě, že odesílatel hodlá uzavřít s provozovatelem 

poštovní smlouvu, jejímž předmětem je dodání poukázané 

peněžní částky a úhrnná výše poukázaných peněžních 

částek nebo množství poštovních smluv, které hodlá 

s provozovatelem současně uzavřít, převyšuje kapacitní 

možnosti obslužného místa zajišťujícího podání, které si 

k tomuto účelu zvolil, může provozovatel podání 

poukázané peněžní částky odmítnout za podmínky, že 

odesílateli současně nabídne možnost uzavření poštovní 

smlouvy na jiném vhodném obslužném místě.    

(2) Jestliže je provozovatel s ohledem na výši poukázané 

peněžní částky schopen zajistit její výplatu na poště jen za 

podmínky, že mu bude požadavek na výplatu oznámen 

předem, musí na tuto skutečnost adresáta upozornit  

ve výzvě k vyzvednutí poukázané peněžní částky. Výplata 

peněžní částky musí být v takovém případě zajištěna 

nejpozději následující pracovní den po dni, kdy byl 

Totožná s připomínkou č. 34 Ministerstva vnitra ČR. 

Vysvětleno 

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je reagovat na požadavek dle 

nařízení vlády č. 178/2015 Sb., při maximálním respektování 

stávajícího stavu. Požadavek dle připomínky však překračuje návrh 

věcného řešení, které vyplývá ze související analýzy RIA, proto 

nelze návrhu na danou věcnou změnu vyhovět.  

Problematika podmínek pro zajišťování základních služeb však bude 

předmětem přezkumu podle § 37 odst. 4 zákona o poštovních 

službách, který bude zahájen v 1. pol. roku 2016, a proto se 

navrhuje, aby otázky související s tímto návrhem (připomínkou) 

byly řešeny v rámci daného přezkumu. 
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požadavek na výplatu provozovateli oznámen.“. 

Odůvodnění: 

Důvody tohoto návrhu jsou především bezpečnostní 

a provozní. 

Kapacita jednotlivých obslužných míst (pošt) se 

nevyhnutelně liší. Zejména u malých pošt nelze očekávat, 

že budou schopny ve všech případech (ať již z hlediska 

kapacitních možností nebo z hlediska bezpečnostního 

zabezpečení) vyhovět požadavkům, které výší 

poukazované peněžní částky nebo počtem uzavíraných 

smluv výrazně překračují běžný standard.  

Zároveň platí, že z bezpečnostních důvodů není možné na 

všech poštách (včetně těch nejmenších) stále udržovat 

zásobu hotovosti, která umožní výplatu jakékoliv 

poukázané peněžní částky. Česká pošta, s.p. v této 

souvislosti poukazuje, že i v případě bank je podmínkou 

výběru většího množství hotovosti oznámení výběru 

předem. 

Tuto připomínku považuje ČP za zásadní.  

Česká pošta, s.p.  

(9)  
 

K § 18 Změna ukládací pošty, odst. 4:  

Česká pošta, s.p. navrhuje v daném ustanovení vypustit 

odstavec 4. 

Odůvodnění: 

Česká pošta, s.p. nevidí důvod, proč by změna ukládací 

pošty adresátem měla být považována za součást poštovní 

Totožná s připomínkou č. 35 Ministerstva vnitra ČR. 

Vysvětleno 

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je reagovat na požadavek dle 

nařízení vlády č. 178/2015 Sb., při maximálním respektování 

stávajícího stavu. Požadavek dle připomínky však překračuje návrh 

věcného řešení, které vyplývá ze související analýzy RIA, proto 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

služby poskytované odesílateli a tudíž poskytována 

adresátům zdarma. Česká pošta, s.p. je přesvědčena, že by 

měl tuto službu hradit subjekt, v jehož prospěch je 

poskytována.  

Tuto připomínku považuje ČP za zásadní.  

nelze návrhu na danou věcnou změnu vyhovět.  

Problematika podmínek pro zajišťování základních služeb však bude 

předmětem přezkumu podle § 37 odst. 4 zákona o poštovních 

službách, který bude zahájen v 1. pol. roku 2016, a proto se 

navrhuje, aby otázky související s tímto návrhem (připomínkou) 

byly řešeny v rámci daného přezkumu. 

Česká pošta, s.p.  

(10)  

 

K § 20 Vyloučení náhradního dodání, odst. 1:  

Česká pošta, s.p. navrhuje v daném ustanovení vypustit 

poslední větu, která zní: „Postup podle žádosti je součástí 

poštovní služby poskytované odesílateli na základě 

uzavřené poštovní smlouvy.“ 

Odůvodnění: 

Česká pošta, s.p. nevidí důvod, proč by měl být postup 

podle žádosti adresáta o odnášku považován za součást 

poštovní služby poskytované odesílateli. Česká pošta, s.p. 

je přesvědčena, že by měl tuto službu hradit subjekt, 

v jehož prospěch je poskytována, tedy adresát.  

 

Tuto připomínku považuje ČP za zásadní. 

Totožná s připomínkou č. 35 Ministerstva vnitra ČR. 

Vysvětleno 

K odůvodnění viz vypořádání připomínky č. 9. 

 

Česká pošta, s.p.  

(11)  

 

K § 21 Odnáška, odst. 1: 

Česká pošta, s.p. navrhuje v daném ustanovení vypustit 

poslední větu, která zní: „Postup podle žádosti je součástí 

poštovní služby poskytované odesílateli na základě 

uzavřené poštovní smlouvy.“ 

Totožná s připomínkou č. 35 Ministerstva vnitra ČR. 

Vysvětleno 

K odůvodnění viz vypořádání připomínky č. 9. 
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Odůvodnění: 

Česká pošta, s.p. nevidí důvod, proč by měl být postup 

podle žádosti adresáta o odnášku považován za součást 

poštovní služby poskytované odesílateli. Česká pošta, s.p. 

je přesvědčena, že by měl tuto službu hradit subjekt, 

v jehož prospěch je poskytována, tedy adresát.  

Tuto připomínku považuje ČP za zásadní. 

Česká pošta, s.p. 

(12)  

 

K § 25 Informace dostupné na požádání nebo 

zveřejněné, písmeno a) 

Česká pošta, s.p. navrhuje v daném ustanovení vložit 

poslední větě před slovo: „provozovnu“ slovo: „jinou“. 

Odůvodnění: 

Česká pošta, s.p. navrhuje rozšíření doplněného textu  

o slovo „jinou“, neboť všechny pošty jsou zároveň 

provozovnami.  

 

Tuto připomínku považuje ČP za doporučující.  

Totožná s připomínkou č. 40 Ministerstva vnitra ČR. 

Akceptováno 

 

Česká pošta, s.p.  

(13)  

 

K § 26 Informace dostupné způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, písm. c):  

Česká pošta, s.p. navrhuje v daném ustanovení na konci 

poslední věty za čárku vložit slova: „jsou-li provozovateli  

k dispozici.“. 

Odůvodnění: 

Současné znění vyhlášky ukládá ČP nesplnitelnou 

povinnost, neboť řada zahraničních pošt vzory správného 

Totožná s připomínkou č. 36 Ministerstva vnitra ČR. 

Vysvětleno 

Úřad považuje toto doplnění za nadbytečné, když v rámci aplikační 

praxe nebyly zaznamenány žádné výkladové problémy. Současně je 

třeba uvést, že nelze po držiteli poštovní licence požadovat plnění 

povinnosti, pokud nemá k dispozici potřebné informace od 

zahraničního provozovatele. Takové případy upravuje již stávající 

právní úprava v § 33 odst. 2 zákona o poštovních službách, kdy 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

psaní adresy nevydává, není tudíž ani možné, aby ČP tyto 

informace zpřístupnila.  

Tuto připomínku považuje ČP za zásadní.   

držitel poštovní licence nemusí dočasně plnit povinnost, jestliže 

tomu brání překážky, jež sám nevyvolal a jejichž vzniku nemohl ani 

při řádné péči zabránit, a to včetně nedostatku potřebné součinnosti 

jiných osob. 

Česká pošta, s.p.  

(14)  

 

K čl. I bodu 23 - k § 27 Informace o změnách v poštovní 

sítí, odst. 2 a odst. 3: 

Česká pošta navrhuje následující změny v odstavcích 2 a 3, 

které zní: 

„(2) Informace podle odstavce 1 musí být předána ve 

lhůtě podle odstavce 1 v písemné formě územním 

samosprávným celkům, které mohou být danou změnou 

dotčeny. 
 

(3) informace podle odstavce 1 musí být v případě zrušení 

nebo dočasného uzavření pošty nebo jiné provozovny 

držitele poštovní licence, v níž je zajišťována některá ze 

základních služeb obsažených v jeho poštovní licenci 

delšího než 1 měsíc, předána ve lhůtě podle odstavce 1  

v písemné formě Úřadu a základním územním 

samosprávným celkům, které mohou být danou změnou 

dotčeny.“.  

Odůvodnění: 

Za období 1 – 10/2015 bylo na dobu 2 dny až 1 měsíc 

dočasně uzavřeno cca 2000 provozoven.  

Od 1. 1. 2016 znamená zachování stávajícího textu odst. 2 

povinnost hlásit nově ČTÚ, na denní bázi, cca 10 dočasně 

uzavřených provozoven denně. 

 

Tuto připomínku považuje ČP za zásadní. 

Totožná s připomínkou č. 37 Ministerstva vnitra ČR. 

Vysvětleno 

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je reagovat na požadavek dle 

nařízení vlády č. 178/2015 Sb., při maximálním respektování 

stávajícího stavu. Požadavek dle připomínky však překračuje návrh 

věcného řešení, které vyplývá ze související analýzy RIA, proto 

nelze návrhu na danou věcnou změnu vyhovět.  

Problematika podmínek pro zajišťování základních služeb včetně 

souvisejících otázek dostatečné úrovně informovanosti však bude 

předmětem přezkumu podle § 37 odst. 4 zákona o poštovních 

službách, který bude zahájen v 1. pol. roku 2016, a proto se 

navrhuje, aby otázky související s tímto návrhem (připomínkou) 

byly řešeny v rámci daného přezkumu. 
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Česká pošta, s.p.  

(15)  

 

K  čl. I bodu 25 – k § 28 Přechodná ustanovení 

odstavec 2: 

Zákon o poštovních službách nepožaduje, aby z vyhlášky 

vyplývalo rozmístění pošt v jednotlivých obcích. Podle § 3 

odst. 3 zákona o poštovních službách mají základní 

kvalitativní požadavky zajistit jen a pouze dostatečnou 

hustotu pošt, nikoliv specifikovat jejich přesné rozmístění. 

Žádné ustanovení zákona o poštovních službách nebrání 

ČTÚ postupovat tak, že rozmístění určitého počtu pošt 

bude ponecháno na zvážení držitele poštovní licence (toto 

řešení bylo použito např. v Chorvatsku).  

Stanovení počtu pošt v jednotlivých obcích bezdůvodně 

omezuje možnost držitele poštovní licence zefektivňovat 

organizaci sítě pošt. Běžnou praxí ve velkých městech je 

sloučení více pošt do jedné, která je umístěna např. 

v místním obchodním centru. Pokud bude stanoven počet 

pošt v jednotlivých obcích, nepřinese výše uvedená operace 

žádný pozitivní efekt. Pokud by naopak počet pošt 

v jednotlivých obcích stanoven nebyl, znamenalo by 

sloučení pošt v jedné oblasti prostor pro otevření nových 

pošt v jiných oblastech.  

Pokud bude zachován seznam pošt ve vazbě na jejich 

geografické umístění, navrhuje ČP, aby byl tento seznam 

připraven na úroveň obcí s rozšířenou působností, což by 

umožnilo alespoň optimalizaci rozmístění pošt v rámci 

jednotlivých mikroregionů.  

Pokud by měl být zachován ČTÚ navrhovaný model, 

upozorňuje ČP, že seznam musí být upraven tak, aby 

odpovídal současnému rozmístění pošt, v opačném případě 

by jeho aplikace vedla k uzavírání existujících pošt  

a otevírání pošt v místech, kde pošta v současné době není.   

 

Totožná s připomínkou č. 38 Ministerstva vnitra ČR. 

Neakceptováno 

Zákon o poštovních službách stanovení konkrétního rozmístění pošt 

sice takto výslovně nepožaduje, žádá však určení dostatečné hustoty 

obslužných míst (§ 3 odst. 3 zákona o poštovních službách). Úřad 

proto vycházel z daného zmocnění a argumentace a požadavků, 

které byly uváděny i v souvislosti s přijímáním nařízením vlády č. 

178/2015 Sb., kdy byl kladen důraz na potřebu zachovat stávající síť 

držitele poštovní licence, a to zejména v malých obcích, v nichž 

daná provozovna nebyla poštou ve smyslu stávajícího znění 

vyhlášky.  

Proto není žádoucí, aby docházelo k namítaným přesunům 

stávajících provozoven, nově pošt. Úřad rovněž nevidí důvod, proč 

by stanovení seznamu pro rozmístění 3 200 pošt pro přechodné 

období (do konce platnosti poštovní licence udělené podle čl. II 

bodu 2 zákona č. 221/2012 Sb.) mělo vést k uzavírání provozoven, 

pokud dosud byly požadavky na hustotu pošt stanoveny v mnohem 

menším rozsahu a k uzavření těchto provozoven nedošlo. 

Argument týkající se slučování stávajících provozoven ve velkých 

městech pak není příhodný zejména proto, že by takový postup mohl 

vést k poklesu počtu pošt pod 3 200 a tím k neplnění požadavku 

nařízení vlády a § 14 vyhlášky.  

Předmětné ustanovení nebrání České poště, s.p. ani v tom, aby 

zřizovala své další nové provozovny v těch místech, kde to považuje 

za účelné a efektivní.   

Při zpracování seznamu vycházel Úřad ze seznamu provozoven 

České pošty, s.p. zveřejněného na jejích internetových stránkách. 
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Tuto připomínku považuje ČP za zásadní.  V případě, že si je držitel poštovní licence vědom změn plánovaných 

do 1. 1. 2016, je nutné, aby tyto Úřadu oznámil tak, aby mohl být 

seznam uveden do souladu se skutečností. 

Úřad považuje za nutné, aby byla stanovena kritéria pro zajištění 

dostatečné hustoty pošt, jak mu ukládá zákon o poštovních službách 

v § 3 odst. 3. Jak se uvádí v odůvodnění návrhu, pro období po roce 

2017 budou konkrétní provozovny stanoveny na základě výsledků 

výběrového řízení v rozhodnutí o udělení poštovní licence. 

Ministerstvo 

zemědělství: 

(16)  

 

K zmocňovacímu ustanovení a k odůvodnění: 

Ministerstvo doporučuje u zmocňovacího ustanovení 

doplnit zákon č. 258/2014 Sb., neboť i tímto zákonem byl  

§ 41 zákona č. 29/2000 Sb. novelizován. Stejnou absenci 

tohoto zákona vykazuje i odůvodnění návrhu. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo  

za doporučující. 

Akceptováno 

 

Ministerstvo 

zemědělství: 

(17)  

 

K bodu 11 návrhu: 

Ministerstvo doporučuje v bodě 11 návrhu za slova  

„V §14“ doplnit slovo „se“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo  

za doporučující. 

Totožná s připomínkou č. 21, obdobná připomínka č. 27. 

Akceptováno 

Ministerstvo 

zemědělství: 

(18)  

 

K novelizačním bodům 15. a 16.: 

Ministerstvo doporučuje spojit novelizační body 15 a 16. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo  

za doporučující. 

Akceptováno  
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Ministerstvo 

zemědělství: 

(19)  

 

K bodu 2.1 odůvodnění: 

Ministerstvo doporučuje doplnit v bodě 2.1 odůvodnění,  

že Varianta 1 spočívá v nepřijetí návrhu a zachování 

současného znění vyhlášky. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo  

za doporučující. 

Akceptováno 

 

Ministerstvo 

průmyslu  

a obchodu: 

(20)  

 

K čl. I bodu 4: 

Ministerstvo doporučuje slova „Na konci textu § 13 se“ 

nahradit slovy „V § 13 se na konci textu“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo  

za doporučující. 

Vysvětleno 

V návrhu uvedená formulace vychází z příkladů dle čl. 58 odst. 8 

písm. c) LPV. 

Ministerstvo 

průmyslu  

a obchodu: 

(21)  

 

K čl. I bodu 11: 

Ministerstvo doporučuje za slova „V § 14“ vložit slovo 

„se“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo  

za doporučující. 

Totožná s připomínkou č. 17, obdobná připomínka č. 27. 

Akceptováno 

Ministerstvo 

průmyslu  

a obchodu: 

(22)  

 

K čl. I bodu 25:  

Ministerstvo doporučuje tento bod z návrhu vypustit  

a začlenit ustanovení o příloze k vyhlášce, konkrétně pak 

větu druhou bodu 2 do § 14, a sice do nově vkládaného 

ustanovení odstavce 1, kde by to vzhledem k jeho obsahu 

bylo vhodné. Text této věty doporučuje upravit například 

takto: „Počet pošt pro poskytování základních služeb 

v konkrétních obcích je uveden v příloze k této vyhlášce.“.  

Nevidíme jednoznačný důvod pro začlenění tohoto 

Vysvětleno 

Seznam obcí je záměrně stanoven pouze na přechodné období, do 

konce platnosti a účinnosti stávající poštovní licence. Pro následující 

období bude stanoven seznam pošt na základě výběrového řízení 

v rozhodnutí o udělení poštovní licence.  

Úřad s ohledem na povahu vyhlášky jako obecně závazného 

předpisu nepovažuje za vhodné stanovit pevně daný seznam obcí 

s provozovnami držitele poštovní licence, neboť nelze vyloučit 
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ustanovení do přechodných ustanovení. I když se situace na 

poštovním trhu po roce 2017 může změnit,  

je třeba respektovat skutečnost, že minimální počet pošt je 

v současné době stanoven nařízením vlády, jehož platnost 

není nijak časově omezena. Ustanovení věty první tohoto 

bodu se jeví nadbytečné, neboť opakuje skutečnosti 

stanovené zákonem.  

V návaznosti na tuto změnu pak v případě její akceptace 

doporučujeme z návrhu vypustit jako nadbytečný i bod 24  

a bod 26 označit jako bod 24. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo  

za doporučující. 

situaci, že se bude ucházet o poštovní licenci jiný provozovatel, 

který bude mít své provozovny v jiných obcích, byť se tato možnost 

zatím vzhledem k situaci na trhu jeví jako nepravděpodobná. 

Asociace 

poštovních služeb: 

(23)  

 

K § 14 odst. 2: 

§ 14, odst. 2 je v zásadě v rozporu s odst. 1, § 14 návrhu 

novely, neboť parametry stanovené pro hustotu sítě pošt 

nepodporují jejich dostupnost, a tedy ani celkový 

minimální počet pošt stanovený nařízením vlády podle § 3 

odst. 2 písm. a) zákona o poštovních službách. Odst. 2, 

písmeno a), b) c) navrhujeme zrušit.  

Tuto připomínku považuje APS za zásadní. 

Neakceptováno 

Vyhláška má v souladu se zákonným zmocněním zajistit 

dostatečnou hustotu pošt, na rozdíl od nařízení vlády, které stanoví 

pouze celkový počet pošt, přičemž dotaženo ad absurdum by 

v souladu s tímto nařízení bylo i umístění všech těchto provozoven 

do jednoho místa. Ustanovení § 14 odst. 1 vyhlášky v navrhovaném 

znění bez dalších kritérií dostupnost pošt nezajistí, rovněž ani pouze 

na základě kritérií stanovených v navrhovaném znění § 14 odst. 2 

písm. d) a e) vyhlášky by nebyla zajištěna dostatečná hustota pošt, 

neboť k jejich naplnění postačuje mnohem menší počet pošt, než je 

nezbytný k naplnění kritérií podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) 

až c) vyhlášky v navrhovaném znění. Úřad proto považuje za nutné 

zachovat stávající kritéria hustoty pošt a nikoliv je zmírňovat. 

Viz též vypořádání k připomínce č. 53 (SMS ČR): 

Úřad považuje za nutné zachovat ve vyhlášce ustanovení, která 

stanoví obecná kritéria pro rozmístění pošt za účelem zajištění jejich 

dostatečné hustoty ve smyslu zmocnění podle § 3 odst. 3 zákona o 
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poštovních službách. Stanovení těchto obecných kritérií odpovídá 

požadavku na přezkoumatelnost ustanovení prováděcích právních 

předpisů, tedy i této vyhlášky. 

Požadované doplnění se z hlediska jeho odůvodnění jeví jako 

nadbytečné, vazba na seznam pošt a jejich umístění je provedena v 

rámci ustanovení § 28 vyhlášky. 

Asociace 

poštovních služeb: 

(24)  

 

K § 14 odst. 5: 

§ 14, odst. 5 tím, že stanovuje rozdílně požadavek na 

minimální rozsah hodin pro poskytování základních 

poštovních služeb u různých pošt je v rozporu 

s ustanovením §33 odst. 4 písm. a) zákona o poštovních 

službách, protože vytváří předpoklad k neodůvodněnému 

znevýhodňování zájemců o základní poštovních služby na 

poštách s nižší časovou dostupností. Druhou a třetí větu 

návrhu novely navrhujeme zrušit. 

Tuto připomínku považuje APS za zásadní. 

Neakceptováno 

Stanovení rozdílných kritérií časové dostupnosti vyhláškou není 

porušením § 33 odst. 4 písm. a) zákona o poštovních službách, 

neboť toto ustanovení stanoví povinnost držiteli poštovní licence. 

Úřad při stanovení jednotlivých požadavků na zajištění základních 

služeb musí zohlednit rovněž zásadu přiměřenosti, uložená 

povinnost tedy nesmí být v zásadním rozporu s poptávkou po 

základních službách. 

Viz též vypořádání k připomínce č. 50 (SMO) a č. 51 (SMS ČR). 

 

Česká národní 

banka:  

(25)  

 

K odstavcům 2, 3 a 4 § 4 návrhu: 

Česká národní banka ve svém návrhu doporučuje upravit 

odstavce 2, 3 a 4, které zní: 

„(2) Při poskytování služby poštovní poukaz 

hotovost - hotovost se peněžní částka předává 

provozovateli v hotovosti nebo převodem peněžních 

prostředků, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím 

platební karty, a provozovatel její převzetí stvrzuje. 

Výplata peněžní částky se uskutečňuje v hotovosti  

a příjemce převzetí peněžní částky potvrzuje. Místo dodání 

Obdobná připomínka č. 43 Ministerstva financí ČR.  

Akceptováno 
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peněžní částky je v České republice nebo v zahraničí.  

  

(3) Při poskytování služby poštovní poukaz účet - hotovost 

se peněžní částka předává provozovateli převodem 

peněžních prostředků, s výjimkou převodu peněžních 

prostředků, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím 

platební karty, a provozovatel její převzetí stvrzuje. 

Výplata peněžní částky se uskutečňuje v hotovosti  

a příjemce převzetí peněžní částky potvrzuje. Místo dodání 

peněžní částky je v České republice.  

  

(4) Při poskytování služby poštovní poukaz hotovost - účet 

se peněžní částka předává provozovateli v hotovosti nebo 

převodem peněžních prostředků, k němuž je dán platební 

příkaz prostřednictvím platební karty, a provozovatel její 

převzetí stvrzuje. Výplata peněžní částky se uskutečňuje 

převodem peněžních prostředků a příjemce převzetí 

peněžní částky potvrzuje. Místo dodání peněžní částky je  

v České republice.“ 

Dále Česká národní banka navrhuje z ustanovení § 4 

vypustit odstavec 5. 

Odůvodnění: 

Pojem „bezhotovostní peněžní prostředek“ uvedený 

v původním odstavci 5 české právo zná pouze v množném 

čísle a označuje jím peněžní prostředky na účtech, což je 

význam zásadně odlišný od významu, který má 

předkladatel na mysli v § 4 odst. 5 (dle odůvodnění návrhu 

vyhlášky se má jednat o platbu platební kartou apod.). 

Tento význam vyjadřuje výše navržená formulace. Protože 

výsledkem přijetí platební karty je převod peněžních 
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prostředků na účet provozovatele, je třeba stanovit, že 

odstavec 3 se na tyto případy nevztahuje. Terminologie je 

sladěna se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 

Tuto připomínku považuje ČNB za doporučující. 

Magistrát hl. m. 

Prahy: 

(26)  

 

K bodu 3 - § 7 odst. 5: 

Podle navrhovaného odstavce 5 „Bezúplatnost služby podle 

odstavců 1 až 4 se nemusí vztahovat na příplatek za 

leteckou přepravu.“. Z uvedeného vyplývá, že zřejmě 

existují výjimky, či je to na úvaze držitele poštovní licence, 

kdy se bezúplatnost na leteckou přepravu, v rámci služby 

bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro 

nevidomé osoby, vztahovat může. 

Ve zvláštní části odůvodnění k bodu 3 věta druhá ale 

výslovně zní, že podle Akt Světové poštovní unie, jichž je 

Česká republika signatářem „Osvobození od poštovného se 

vztahuje na veškeré sazby s výjimkou leteckých poplatků.“. 

Podle našeho názoru by proto bylo vhodné znění nově 

navrhovaného odstavce 5 upřesnit. 

Tuto připomínku považuje Magistrát hl. Prahy za 

doporučující. 

Akceptováno 

Akta Světové poštovní unie stanoví případy, kdy je tato služba 

poskytována bezúplatně, a uvádí, že toto osvobození se nevztahuje 

na letecké příplatky. 

Záměrem Úřadu nebylo stanovit držiteli poštovní licence povinnost 

letecký příplatek vybírat, ale v souladu s ustanovením Akt zajistit 

bezplatné poskytování této služby a v případě letecké přepravy 

ponechat na uvážení držitele poštovní licence, zda se rozhodne 

letecký příplatek vybírat nebo nikoliv.  

V tomto smyslu upraven text odůvodnění. 

Ministerstvo 

spravedlnosti ČR: 

(27)  

 

K Čl. I bodu 11: 
 

Ministerstvo doporučuje do předmětného bodu vložit před 

slovo „zrušuje“ chybějící slovo „se“. 

 

Tuto připomínku považuje Ministerstvo spravedlnosti 

za doporučující. 

Obdobné připomínky č. 17 (Ministerstvo zemědělství) a č. 21 

(Ministerstvo průmyslu a obchodu). 

Akceptováno 

Ve smyslu připomínky text upraven. 
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Ministerstvo 

spravedlnosti ČR: 

(28)  

 

K Čl. I bodu 25: 

 

Ministerstvo upozorňuje, že podle čl. 26 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády by měl být § 28 členěn na 

odstavce, nikoliv na body. Doporučujeme proto slova 

„dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se bod 2“ 

nahradit slovy „dosavadní text označuje jako odstavec 1  

a doplňuje se odstavec 2“. Dále doporučujeme označit 

odstavec 2 podle čl. 26 odst. 3 Legislativních pravidel 

vlády arabským číslem bez tečky v kulatých závorkách. 

Tuto připomínku považuje Ministerstvo spravedlnosti 

za doporučující. 

Akceptováno 

Ve smyslu připomínky text upraven. 

Ministerstvo vnitra 

ČR: 

(29)  

 

K čl. I bodu 1 – k § 4 odst. 5: 

Zajištění toho, aby odesílatel mohl pro předání peněžní 

částky provozovateli použít na všech poštách bezhotovostní 

peněžní prostředek, není v možnostech České pošty. Česká 

pošta v současné době zavádí možnost platby platební 

kartou na prvních poštách. Celoplošné pokrytí platebními 

terminály nicméně není v dohledné době plánované 

ani realizovatelné. 

Z tohoto důvodu požadujeme ustanovení přepracovat, 

aby při poskytování služby podle § 4 odstavce 2 a 4 byla 

platba platební kartou možná tam, kde to provozovatel 

umožňuje, přičemž navrhujeme následující znění: 

„(5) Tam, kde to provozovatel umožňuje, lze při 

poskytování služby podle odstavce 2 a 4 pro předání 

peněžní částky provozovateli použít i bezhotovostní peněžní 

prostředek.“. 

Totožná s připomínkou č. 1 České pošty, s.p. 

Akceptováno ve smyslu připomínky, vysvětleno  

Viz odůvodnění k připomínce č. 1. 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.    

Ministerstvo vnitra 

ČR: 

(30)  

 

K čl. I bodu 4 – k § 13: 

Podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. e) zákona o poštovních 

službách musí být základní služby poskytovány způsobem, 

který odpovídá požadavkům úředního doručování 

písemností podle zvláštního právního předpisu.  

Doručování písemností podle zákoníku práce není úředním 

doručováním. Navrženým doplněním § 13 by tak došlo  

k rozšíření povinností držitele poštovní licence nad rámec 

stanovený zákonem. 

Oprávnění k tomuto rozšíření povinností držitele poštovní 

licence nezakládá ani § 3 odst. 3 zákona o poštovních 

službách, který zmocňuje Český telekomunikační úřad 

k vydání vyhlášky.  

Podle tohoto ustanovení prováděcí právní předpis stanoví 

podrobnou technickou specifikaci jednotlivých základních 

služeb včetně rozměrů poštovních balíků a jiných 

poštovních zásilek a dále stanoví podle odstavce 2 způsob 

poskytování a zajišťování základních služeb tak, aby byl 

realizován v kvalitě, jež je ve veřejném zájmu nezbytná 

(dále jen „základní kvalitativní požadavky“). Základní 

kvalitativní požadavky zabezpečí zejména rychlost, 

spolehlivost a pravidelnost základních služeb, dostatečnou 

hustotu obslužných míst zajišťujících poštovní podání, 

jakož i nezbytnou úroveň informovanosti uživatelů  

o způsobu zajištění základních služeb. V tomto případě 

nejde ani o technickou specifikaci základních služeb ani  

o kvalitativní požadavek. Navržené doplnění § 13 tak 

Totožná s připomínkou č. 2 České pošty, s.p. 

Neakceptováno 

Viz odůvodnění k připomínce č. 2. 
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překračuje věcný rámec zmocnění k vydání vyhlášky. 

Z tohoto důvodu požadujeme novelizační bod z návrhu 

vypustit.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní  

Ministerstvo vnitra 

ČR: 

(31)  

 

Nad rámec návrhu k § 14 odst. 2 písm. c): 

Požadujeme zúžení aplikace kritéria dojezdové vzdálenosti 

z kteréhokoliv místa v obci na území České republiky 

k poště ve vzdálenosti 10 km pouze na místa, kde přístup 

k nejbližší poště není zajištěn pomocí veřejné linkové nebo 

drážní dopravy. Námi navrhovaný způsob úpravy 

dostupnosti pošt odpovídá způsobu, kterým byla kritéria 

dostupnosti definována před 1. 1. 2013 (vizte § 2 odst. 8 

základních kvalitativních požadavků účinných do 31. 12. 

2012). Existence veřejné drážní nebo linkové dopravy do 

značné míry eliminuje význam dojezdové vzdálenosti k 

poště. V praxi se ukazuje, že stávající způsob nastavení 

kritérií vede k situacím, kdy požadovaná vzdálenost od 

pošty není dosažena pro určitou odlehlou část obce, která je 

nicméně zpravidla dobře propojena s centrem pomocí 

veřejné linkové nebo drážní dopravy. Zřizování zvláštní 

pošty v odlehlých částech obcí se nejeví z ekonomického 

hlediska jako praktické ani nezbytné k uspokojení potřeb 

veřejnosti. 

Z výše uvedeného důvodu požadujeme na konec 

ustanovení doplnit větu: „to neplatí, je-li přístup k nejbližší 

poště možný pomocí veřejné linkové nebo veřejné drážní 

dopravy,“. 

Obdobně tuto připomínku uplatňujeme rovněž k § 14 odst. 

2 písm. d), neboť právě v obcích nad 2500 obyvatel lze za 

Totožná s připomínkou č. 3 České pošty, s.p.  

Vysvětleno 

Viz odůvodnění k připomínce č. 3. 
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pomoci veřejné linkové nebo drážní dopravy vzdálenost 

2 km překonat v relativně krátkém čase. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Ministerstvo vnitra 

ČR: 

(32)  

K čl. I bodu 8 – k § 14 odst. 4: 

V praxi se ukazuje, že stávající způsob nastavení kritérií 

vede k situacím, kdy požadovaná vzdálenost od pošty není 

dosažena pro určitou odlehlou část obce, která je nicméně 

zpravidla dobře propojena s centrem pomocí veřejné 

linkové nebo drážní dopravy. Zřizování zvláštní pošty  

v odlehlých částech obcí se nejeví z ekonomického 

hlediska jako praktické ani nezbytné pro zajištění přístupu 

k poště. Z tohoto důvodu požadujeme v § 14 odst. 4 

nahradit číslo „5“ číslem „10“, přičemž zvýšení počtu 

obyvatel, na něž se nemusí vztahovat požadavek podle 

odst. 2 písm. d), zabrání do budoucna nutnosti otevírat řadu 

nových malých pošt v odlehlých částech obcí.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.    

Totožná s připomínkou č. 5 České pošty, s.p.  

Vysvětleno 

Viz odůvodnění k připomínce č. 5. 

Ministerstvo vnitra 

ČR: 

(33)  

K čl. I bodu 10 – k § 14 odst. 5: 

Zákon ani nařízení vlády nepožadují, aby byly všechny 

povinné pošty otevřeny každý pracovní den. Za situace, 

kdy musí být každý pracovní den otevřena pošta podle 

odst. 2 je nadbytečné opakování tohoto požadavku i u pošt, 

které jdou nad rámec požadavků podle odst. 2, neboť 

možnost podání každý pracovní den je zajištěna již 

prostřednictvím pošt podle odstavce 2. Uplatnění tohoto 

požadavku by vedlo k bezdůvodnému nárůstu nákladů 

především tam, kde jeden pracovník zajišťuje provoz více 

Totožná s připomínkou č. 6 České pošty, s.p.  

Neakceptováno 

Viz odůvodnění k připomínce č. 6. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNA92CPD68)



23/44 
Pro mezirezortní vypořádání připomínek 

 

Rezort Připomínka Vypořádání 

pošt. 

Požadujeme z nově navrhované druhé věty vypustit slova 

„každý pracovní den“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.   

Ministerstvo vnitra 

ČR: 

(34)  

Nad rámec návrhu k zvláštním pravidlům pro podání  

a dodání poukázané peněžní částky:   

Kapacita jednotlivých obslužných míst (pošt) se 

nevyhnutelně liší, přičemž zejména u malých pošt nelze 

očekávat, že budou schopny ve všech případech (ať již  

z hlediska kapacitních možností nebo z hlediska 

bezpečnostního zabezpečení) vyhovět požadavkům, které 

výší poukazované peněžní částky nebo počtem uzavíraných 

smluv výrazně překračují běžný standard.  

Zároveň platí, že z bezpečnostních důvodů není možné na 

všech poštách (včetně těch nejmenších) stále udržovat 

zásobu hotovosti, která umožní výplatu jakékoliv 

poukázané peněžní částky. V této souvislosti poukazujeme, 

že i v případě bank je podmínkou výběru většího množství 

hotovosti oznámení výběru předem. 

Z bezpečnostních a provozních důvodů proto požadujeme 

doplnit nové ustanovení § 16a následujícího znění: 

„§ 16a 

Zvláštní pravidla pro podání a dodání poukázané peněžní 

částky 

(1) V případě, že odesílatel hodlá uzavřít s provozovatelem 

Totožná s připomínkou č. 8 České pošty, s.p.  

Vysvětleno 

Viz odůvodnění k připomínce č. 8. 
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poštovní smlouvu, jejímž předmětem je dodání poukázané 

peněžní částky a úhrnná výše poukázaných peněžních 

částek nebo množství poštovních smluv, které hodlá  

s provozovatelem současně uzavřít, převyšuje kapacitní 

možnosti obslužného místa zajišťujícího podání, které si  

k tomuto účelu zvolil, může provozovatel podání poukázané 

peněžní částky odmítnout za podmínky, že odesílateli 

současně nabídne možnost uzavření poštovní smlouvy na 

jiném vhodném obslužném místě.    

(2) Jestliže je provozovatel s ohledem na výši poukázané 

peněžní částky schopen zajistit její výplatu na poště jen za 

podmínky, že mu bude požadavek na výplatu oznámen 

předem, musí na tuto skutečnost adresáta upozornit  

ve výzvě k vyzvednutí poukázané peněžní částky. Výplata 

peněžní částky musí být v takovém případě zajištěna 

nejpozději následující pracovní den po dni, kdy byl 

požadavek na výplatu provozovateli oznámen.“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.   

Ministerstvo vnitra 

ČR: 

(35)  

Nad rámec návrhu k § 18 odst. 4, k § 20 odst. 1 a k § 21 

odst. 1: 

Nevidíme důvod, proč by změna ukládací pošty adresátem 

měla být považována za součást poštovní služby 

poskytované odesílateli a tudíž poskytována adresátům 

zdarma. Jsme přesvědčeni, že by tuto službu měl hradit 

subjekt, v jehož prospěch je služba poskytována. 

Požadujeme proto zrušit § 18 odst. 4.  

Tato připomínka se obdobně vztahuje i k vyloučení 

náhradního dodání dle § 20 odst. 1 a dále k odnášce § 21 

Částečně totožná s připomínkou č. 9, 10 a 11 České pošty s.p.   

Vysvětleno 

Viz odůvodnění k připomínce č. 9. 
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odst. 1 (zde by měl hradit službu adresát). V obou těchto 

ustanoveních požadujeme vypustit poslední větu.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Ministerstvo vnitra 

ČR: 

(36)  

Nad rámec návrhu k § 26 písm. c): 

Současné znění ustanovení ukládá České poště, s.p., 

nesplnitelnou povinnost, neboť řada zahraničních pošt 

vzory správného psaní adresy nevydává, není tudíž ani 

možné, aby Česká pošta, s.p., tyto informace zpřístupnila. 

Požadujeme proto doplnit na konec ustanovení slova: „, 

jsou-li k dispozici“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Totožná s připomínkou č. 13 České pošty, s.p.  

Vysvětleno 

Viz odůvodnění k připomínce č. 13. 

Ministerstvo vnitra 

ČR: 

(37)  

K čl. I bodu 23 – k § 27: 

Za období leden až říjen 2015 bylo na dobu 2 dnů až 1 

měsíce dočasně uzavřeno cca 2000 provozoven. Od 1. 1. 

2016 by znamenalo zachování stávajícího textu odst. 2 

povinnost nově hlásit Českému telekomunikačnímu úřadu 

cca 10 dočasně uzavřených provozoven denně. 

Z výše uvedeného důvodu požadujeme upravit znění 

odstavce 2 a následné doplnění odstavce 3 následovně: 

„(2) Informace podle odstavce 1 musí být předána ve lhůtě 

podle odstavce 1 v písemné formě územním samosprávným 

celkům, které mohou být danou změnou dotčeny. 

(3) Informace podle odstavce 1 musí být v případě zrušení 

nebo dočasného uzavření pošty nebo jiné provozovny 

držitele poštovní licence, v níž je zajišťována některá ze 

Totožná s připomínkou č. 14 České pošty, s.p.  

Vysvětleno 

Viz odůvodnění k připomínce č. 14. 
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základních služeb obsažených v jeho poštovní licenci, na 

dobu delší než 1 měsíc, předána v písemné formě Úřadu.“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.    

Ministerstvo vnitra 

ČR: 

(38)  

K čl. I bodu 25 – k § 28 bodu 2: 

Zákon o poštovních službách nepožaduje, aby z vyhlášky 

vyplývalo rozmístění pošt v jednotlivých obcích. Podle § 3 

odst. 3 zákona o poštovních službách mají základní 

kvalitativní požadavky zajistit jen a pouze dostatečnou 

hustotu pošt, nikoliv specifikovat jejich přesné rozmístění. 

Žádné ustanovení zákona o poštovních službách nebrání 

Českému telekomunikačnímu úřadu postupovat tak, že 

rozmístění určitého počtu pošt bude ponecháno na zvážení 

držitele poštovní licence (toto řešení bylo použito 

např. v Chorvatsku).  

Stanovení počtu pošt v jednotlivých obcích bezdůvodně 

omezuje možnost držitele poštovní licence zefektivňovat 

organizaci sítě pošt. Běžnou praxí ve velkých městech 

je sloučení více pošt do jedné, která je umístěna např. v 

místním obchodním centru. Pokud bude stanoven počet 

pošt v jednotlivých obcích, nepřinese výše uvedená operace 

žádný pozitivní efekt. Pokud by naopak počet pošt v 

jednotlivých obcích stanoven nebyl, znamenalo by sloučení 

pošt v jedné oblasti prostor pro otevření nových pošt v 

jiných oblastech.  

Pokud bude zachován seznam pošt ve vazbě na jejich 

geografické umístění, požadujeme, aby byl tento seznam 

připraven na úroveň obcí s rozšířenou působností, což 

by umožnilo alespoň optimalizaci rozmístění pošt v rámci 

Totožná s připomínkou č. 15 České pošty, s.p.  

Neakceptováno 

Viz odůvodnění k připomínce č. 15. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNA92CPD68)



27/44 
Pro mezirezortní vypořádání připomínek 

 

Rezort Připomínka Vypořádání 

jednotlivých mikroregionů.  

Pokud by měl být zachován model navrhovaný Českým 

telekomunikačním úřadem, upozorňujeme, že seznam musí 

být upraven tak, aby odpovídal současnému rozmístění 

pošt, v opačném případě by jeho aplikace vedla k uzavírání 

existujících pošt a otevírání pošt v místech, kde pošta  

v současné době není.   

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.    

Ministerstvo vnitra 

ČR: 

(39)  

K čl. I bodu 12 – k § 16 odst. 1: 

Případy, kdy nemusí být zajištěno dodání na adresu každé 

fyzické a právnické osoby, by měly být doplněny o situaci, 

kdy je poštovní zásilka poškozená. Dodávání poškozené 

zásilky, o jejíž převzetí adresát nebude mít ve většině 

případů zájem, je nepraktické. V praxi se navíc ukazuje, že 

pro adresáty zásilek je pohodlnější podání reklamace na 

poště, spíše než vyřizování nezbytných náležitostí přímo  

v okamžiku dodání „mezi dveřmi“. 

Navrhujeme do ustanovení doplnit písmeno d), které bude 

znít: „d) poštovní zásilka je poškozená.“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

doporučující. 

Totožná s připomínkou č. 7 České pošty, s.p. 

Vysvětleno 

Viz odůvodnění k připomínce č. 7. 

Ministerstvo vnitra 

ČR:  

(40)  

K čl. I bodu 21 – k § 25 písm. a): 

Navrhujeme za slova „o poštu či“ vložit slovo „jinou“, 

neboť všechny pošty jsou zároveň provozovnami  - viz 

definice v § 1 písm. a). 

Totožná s připomínkou č. 12 České pošty, s.p. 

Akceptováno 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

doporučující. 

Ministerstvo vnitra 

ČR: 

(41)  

K čl. I bodu 25 – k § 28: 

Cílem tohoto novelizačního bodu je doplnit další 

přechodné ustanovení do stávající vyhlášky. Z legislativně 

technického hlediska je třeba upozornit, že v tomto případě 

tedy nejde o přechodné ustanovení novely (zde se dle čl. 28 

odst. 3 Legislativních pravidel vlády používá členění na 

body), nýbrž o přechodné ustanovení původního právního 

předpisu, které by se dle obecných pravidel mělo členit na 

odstavce. 

Zároveň však je třeba mít na paměti, že přechodná 

ustanovení se dle čl. 55 odst. 5 Legislativních pravidel 

vlády zpravidla nenovelizují. Přitom navržené ustanovení 

ani neobsahuje právní úpravu řešení souvislostí spojených  

s vydáním vyhlášky č. 464/2012 Sb., aby mohlo být do § 

28 zařazeno. Ostatně lze mít pochybnost, podobně jako  

u stávajícího přechodného ustanovení, zda jde opravdu  

o ustanovení přechodné. Sice odkazuje na přechodné 

ustanovení tzv. liberalizační novely zákona o poštovních 

službách, samo o sobě je však fakticky ustanovením  

s  časově omezenou účinností.   

Tuto připomínku považuje ministerstvo za legislativně 

technickou. 

Obdobná připomínka č. 28 Ministerstva spravedlnosti a č. 44 

Ministerstva financí. 

 

Akceptováno částečně, vysvětleno 

Vzhledem k tomu, že dané ustanovení se s ohledem na faktické 

okolnosti váže pouze a výlučně na držitele poštovní licence 

určeného na základě čl. II bod 2 (Přechodná ustanovení) zákona 

č. 221/2012 Sb., jehož poštovní licence je tímto zákonným 

ustanovením udělena na omezenou (přechodnou dobu), tj. do 

31. prosince 2017, je i v rámci předkládané novely vyhlášky třeba 

podmínky řešit jako přechodné. Pro následující období bude 

stanoven seznam pošt na základě výběrového řízení v rozhodnutí o 

udělení poštovní licence. 

 

Viz též odůvodnění k připomínce č. 28 a č. 44. 

Úřad vlády ČR, 

odbor 

kompatibility: 

(42)  

K návrhu vyhlášky obecně: 

Odbor kompatibility podotýká, že podle čl. 4 směrnice se 

mají opatření přijatá ke splnění povinnosti poskytovat 

Vysvětleno 

V současně době probíhá komunikace Úřadu s Evropskou komisí ve 

věci přijímané novely zákona o poštovních službách a nařízení vlády 

č. 178/2015 Sb. Pokud bude potřeba oznámení změny vyhlášky 
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všeobecnou (= základní) službu oznamovat Evropské 

komisi. Navrhovaná novela by jako změna takového 

opatření tedy měla být zřejmě také oznámena. Navrhujeme 

potvrdit, že tomu tak bude. 

Samotné úpravy charakteristiky základní služby, jakož  

i seznam uvedený v nově vkládané Příloze vzhledem 

k Odůvodnění splňují parametry požadované směrnicí. Dle 

§ 14 odst. 1 je počet pošt stanoven pomocí kritéria 

minimálního počtu provozoven daného nařízením vlády  

č. 178/2015 Sb., tedy 3200, jmenovitý výčet uvedený  

ve vyhlášce pak čítá 3200 položek rozepsaných na 

jednotlivá geografická místa. Sbíhají se tak dva požadavky, 

které se sice doplňují, ale je otázkou, zda jeden z nich není 

zbytečný (a to ten v nařízení vlády), když držitel poštovní 

licence musí dodržovat celý právní řád, tedy i navrhovanou 

vyhlášku (jejím dodržením dodrží také počet 3200 

provozoven). Navrhujeme objasnit, proč jsou nezbytné oba 

předpisy zároveň.  

Tuto připomínku považuje odbor za doporučující. 

identifikována, je Úřad připraven tak učinit.  

K otázce souběhu požadavků dle nařízení vlády č. 178/2015 Sb. a 

vyhlášky č. 464/2012 Sb. Úřad uvádí, že nařízení vlády stanoví 

pouze minimální počet pošt, proti tomu vyhláška stanoví kritéria 

nezbytná pro zajištění dostatečné hustoty poštovní sítě 

k poskytování základních služeb ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o 

poštovních službách. Jedná se tedy o dva spolu související nikoliv 

totožné požadavky. Vzhledem ke stanovení minimálního počtu 

provozoven pro poskytování základních služeb ve výši 3 200 

nařízením vlády, který převyšuje dosavadní počet pošt ve výši cca 

2 100 vyplývající z aplikace vyhláškou stanovených kritérií (§ 14), 

bylo nutné předloženým návrhem zajistit soulad vyhlášky s právním 

předpisem vyšší právní síly, kterým je nařízení vlády.   

Ministerstvo 

financí ČR: 

(43)  

K čl. I, bodu 1. 

Pojem peněžní prostředky označuje bezhotovostní peněžní 

prostředky, standardně na platebním účtu. Předkladatel má 

zřejmě na mysli „platební prostředek“, tedy zařízení nebo 

soubor postupů dohodnutých mezi poskytovatelem 

a uživatelem, které jsou vztaženy k osobě uživatele a 

kterými uživatel dává platební příkaz. Nicméně právní řád 

nezná nic jako bezhotovostní platební prostředek. 

Je-li cílem navrhovatele umožnit platby platební kartou, 

Obdobná připomínka č. 25 České národní banky. 

Akceptováno 

Text návrhu byl upraven ve smyslu připomínky. 
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navrhujeme následující znění § 4 odst. 5: 

„(5) Při poskytování služby podle odstavce 2 a 4 lze pro 

předání peněžní částky provozovateli použít i bezhotovostní 

peněžní prostředek převod peněžních prostředků, k němuž 

je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty.“ 

Následně je třeba upravit i § 4 odst. 3, a to ve znění: 

„(3) Při poskytování služby poštovní poukaz účet - hotovost 

se peněžní částka předává provozovateli bezhotovostním 

převodem peněžních prostředků, s výjimkou 

bezhotovostního převodu peněžních prostředků, k němuž 

je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty, a 

provozovatel její převzetí stvrzuje. Výplata peněžní částky 

se uskutečňuje v hotovosti a příjemce převzetí peněžní 

částky potvrzuje. Místo dodání peněžní částky je v České 

republice.“  

Je-li cílem navrhovatele umožnit dle odst. 2 a 4 platbu 

jinými platebními prostředky, než je platební karta (se 

zachování platby v hotovosti), je třeba odst. 5 uvést v jiném 

znění a následně upravit odst. 3. Na znění uvedeného 

ustanovení jsme připraveni spolupracovat. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.    

Ministerstvo 

financí ČR: 

(44)  

K bodům 24. a 25. 

Upozorňujeme, že přechodná ustanovení „původního“ 

právního předpisu se nenovelizují. Pokud jsou třeba 

přechodná ustanovení ve vztahu stávající a navrhované 

úpravy, je nutné je do návrhu zapracovat jako samostatný 

článek II. Současně upozorňujeme, že toto přechodné 

ustanovení by podle našeho názoru mělo být 

Obdobná připomínka č. 41 Ministerstva vnitra ČR. 

Akceptováno částečně, vysvětleno 

Vzhledem k tomu, že se dané přechodné ustanovení s ohledem na 

faktické právní okolnosti váže pouze a výlučně na držitele poštovní 

licence určeného na základě čl. II bod 2 (Přechodná ustanovení) 

zákona č. 221 /2012 Sb. (tj. Česká pošta, s.p.), jemuž je poštovní 
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přeformulováno – není jasné, zda se má postupovat podle  

§ 14 ve znění účinném před dnem nabytí účinnosti 

navrhované vyhlášky. Dále máme pochybnosti o uvedení 

spojky „a“ mezi slovy „podle § 14“ a slovem 

„prostřednictví“.  

Za problematický považujeme rovněž odkaz na přílohu 

obsažený pouze v přechodném ustanovení – dostupnost 

pošt poskytujících základní služby má snad být  

v uvedeném rozsahu zajištěna trvale (nebo nikoliv?). 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

doporučující. 

licence tímto zákonným ustanovením udělena na omezenou 

(přechodnou dobu), tj. do 31. prosince 2017, je i v rámci 

předkládané novely vyhlášky třeba podmínky rozmístění pošt k 

zajištění základních služeb řešit ve vztahu k tomuto konkrétnímu 

držiteli licence jako přechodné.  Seznam obcí a počet pošt v nich je 

tedy stanoven pouze na přechodnou dobu do konce stávající 

poštovní licence (tedy do 31. 12. 2017). Pro následující období bude 

seznam stanoven v rozhodnutí o udělení poštovní licence na základě 

výsledků výběrového řízení. 

Podle čl. 55 odst. 5 LPV není novelizace přechodných ustanovení 

vyloučena, je sice připouštěna jako výjimečná, v daném případě je 

však potřeba jejich změny podpořena výše uvedenou právní situací. 

Pokud jde o vyslovenou pochybnost k použití spojky „a“ mezi slovy 

„podle § 14“ a slovem „prostřednictví“, pak uvádíme, že k naplnění 

dostatečné hustoty pošt je třeba naplnění jak požadavků dle přílohy, 

tj. zajistit v konkrétní obci konkrétní počet pošt, ale i zajištění jejich 

rozmístění podle obecných podmínek podle § 14 vyhlášky. 

S ohledem na uvedené je tedy užití spojky „a“ vyjádřením onoho 

slučovacího vztahu.   

Nejvyšší soud: 

(45)  

K návrhu vyhlášky obecně: 

Provedení změn považujeme za účelné a v souladu  

s právním řádem. Proto je podle našeho názoru 

z navrhovaných variant řešení vhodnější varianta 2, tedy 

provedení změn, oproti tzv. variantě nulové, počítající se 

zachováním současného stavu (viz Odůvodnění návrhu, str. 

4, 5). 

Ohledně řešení problematiky hustoty a rozmístění 

jednotlivých pošt na území ČR se přikláníme k navrhované 

střední podvariantě, která kombinuje výhody obou 

předchozích uvažovaných variant a představuje vhodné 

Vysvětleno 

Navrhovaná změna vyhlášky č. 464/2012 Sb. je svým obsahem 

z hlediska věcných změn zaměřena výlučně na zavedení změn 

vycházejících z Akt Světové poštovní unie (poskytování služeb pro 

nevidomé osoby) a z nové situace po přijetí nařízení vlády 

č. 178/2015 Sb. (stanovení minimálního počtu provozoven pro 

poskytování základních služeb). V tomto ohledu tedy návrh 

vyhlášky směřuje k posílení současného rozsahu základních služeb 

a jejich dostupnosti. 

Pokud jde o otázku doručování úředních písemností (zejména v 

trestní oblasti), pak je třeba uvést, že této oblasti se navrhovaná 

novela věcně nedotýká, nepřináší žádné změny. 
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kompromisní řešení (str. 7 Odůvodnění). 

Předpokládáme ovšem, že navrhované změny se 

nepromítnou negativně do dostupnosti pošt a nezhorší se 

situace při doručování úředních písemností, v trestní oblasti 

podle §§ 62 až 64a trestního řádu. Totéž platí i o 

navrhovaných změnách v §§ 16 až 18 Návrhu. 

Tuto připomínku považuje Nejvyšší soud za 

doporučující. 

Pro úplnost k této problematice odkazujeme též na vypořádání 

připomínky č. 2 (Česká pošta, s.p.) a č. 30 (Ministerstvo vnitra). 

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti a 

legislativu: 

(46)  

K hodnocení variant: 

Hodnocení variant i subvariant v případě změn dostupnosti 

pošt v ČR (§ 14 odst. 2) nesplňuje po obsahové stránce 

požadavky Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA), a to s ohledem na to, že nebylo provedeno 

v kombinaci s nařízením vlády č. 178/2015 Sb. a jeho 

požadavky na počet provozoven (§ 14 odst. 1) a že se 

v odůvodnění pouze konstatuje, že předpis nižší právní síly 

nemůže být v rozporu s předpisem vyšší právní síly.   

Vzhledem k výše uvedenému a s přihlédnutím k potřebě 

vyjasnit tuto otázku, která vyplývá z fakticky se blížícího 

termínu pro ukončení výběrového řízení na držitele 

poštovní licence od 1. ledna 2018, proto požadujeme 

doplnit toto hodnocení u navrhované varianty o další 

subvariantu, která by spočívala v rozlišení požadavků na 

dostupnost pošt a dostupnost (resp. minimální počet)  

i provozoven jako takových. 

Pokud by se taková varianta ukázala jako nejlepší, bylo by 

nutné ji zohlednit v normativním textu. 

Vysvětleno  

 

Na základě vysvětlení byl doplněn text bodu 2.2 Odůvodnění 

vyhlášky v požadovaném smyslu.   
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Tuto připomínku považuje ministr za zásadní.   

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti a 

legislativu: 

(47)  

K § 25 písm. a): 

Vzhledem k § 25 písm. a) pak žádáme o úpravu analýzy 

stávajícího počtu pošt a o doplnění údajů, kolik 

z celkového počtu 3217 pošt je pošt a kolik provozoven. 

Tuto připomínku považuje ministr za zásadní.   

Akceptováno 

Na základě vysvětlení byl doplněn text bodu 2.2 Obecné části 

Odůvodnění a k čl. I bodu 21 [§ 25 písm. a)] Zvláštní části 

Odůvodnění vyhlášky v požadovaném smyslu.   

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti a 

legislativu: 

(48)  

K § 22 odstavec 2: 

Žádáme alespoň o stručnou analýzu potřebnosti změny 

výše uvedeného ustanovení, kterou nelze považovat (viz tři 

v odůvodnění popsané kategorie změn) za legislativně 

technickou změnu. 

Tuto připomínku považuje ministr za zásadní. 

Vysvětleno 

I v daném případě se jedná o legislativně technickou úpravu, kdy 

vedle aktualizace příslušné normy je reagováno na v praxi se 

vyskytující různost výkladů rozsahu příslušných podmínek aplikace 

dané normy. V tomto smyslu byl pro vysvětlení doplněn text k čl. I 

bodu19 (§ 22 odst. 2) Zvláštní části Odůvodnění. 

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti a 

legislativu: 

(49)  

K odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že poštovní licence stávajícího držitele 

je platná do konce roku 2017 a že má být od ledna 2018 

držitel poštovní licence určován primárně v rámci 

výběrového řízení, pak rovněž doporučujeme vypustit 

z odůvodnění větu, že „podmínky výběrového řízení bude 

možno nastavit podle aktuální situace a potřeb veřejnosti“  

a naopak doplnit u navrhované varianty riziko, že daná 

úprava nemusí být platná dostatečně dlouho před vypsáním 

výběrového řízení a že výběrové řízení může být z těchto 

důvodů v ČR i napadeno.  

Tuto připomínku považuje ministr za doporučující. 

Akceptováno 

Text Odůvodnění upraven v části 2.2 ve smyslu připomínky.  

Svaz měst a obcí K § 14 odst. 5: Obdobná připomínka č. 51 Sdružení místních samospráv ČR. 
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ČR: 

(50)  

Požadujeme navržené ustanovení upravit následujícím 

způsobem. 

„Pošta nad rámec stanovený odstavcem 2 musí být 

dostupná veřejnosti každý pracovní den tak, aby součet 

otevíracích hodin činil alespoň 10 v týdnu, který má 5 

pracovních dní. Při stanovení a rozložení otevírací doby 

pošty se přihlédne k potřebám osob, pro něž daná pošta 

zajišťuje dostupnost základních služeb.“. 

Odůvodnění: 

Svaz nesouhlasí s navrženou úpravou, neboť se 

domníváme, že všechny pošty na území České republiky by 

měly mít totožný přístup. Nadto nemáme žádné zprávy 

z území o potřebě snížení minimálního počtu součtu 

otvíracích hodin. 

Tuto připomínku považuje Svaz za zásadní. 

Neakceptováno 

Úřad přistoupil ke stanovení rozdílné otevírací doby v případě nově 

povinných provozoven (pošt) v délce 10 hodin týdně, neboť 

považuje stanovení většího rozsahu za nepřiměřenou povinnost vůči 

držiteli poštovní licence, zejména s ohledem na stávající rozsah 

poštovní povinnosti a předvídatelnost regulace.  

Stanovení otevírací doby v rozsahu 15 hodin pro všechny pošty by 

tak představovalo zásadní navýšení povinnosti držitele poštovní 

licence v souvislosti s již tak radikálním navýšením počtu povinných 

provozoven (pošt). Úřad při stanovení menšího rozsahu otevírací 

doby u nových pošt vycházel i z požadavku zachování stávajícího 

stavu, přičemž stanovení povinného rozsahu již ve výši 10 hodin 

znamená rozšíření otvíracích dob u cca 5 % nových pošt. Dále vzal 

Úřad v úvahu skutečnost, že držitel poštovní licence vycházel při 

stanovení otvírací doby u těchto dosud dobrovolně (komerčně) 

provozovaných provozovnách z principu efektivního poskytování 

služby a reagoval tak na faktickou poptávku po službách v těchto 

lokalitách. Z výše uvedených důvodů Úřad nepovažuje stanovení 

rozdílné otevírací doby u nově povinných pošt za diskriminační. 

Posouzení skutečných potřeb bude předmětem přezkumu podle § 37 

odst. 4 zákona o poštovních službách. Tento Úřad zahájí v 1. pol. 

roku 2016. 

Sdružení místních 

samospráv ČR: 

(51)  

Obecná připomínka k návrhu:  

SMS ČR vítá krok znamenající implementaci Nařízení 

vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu 

provozoven pro poskytování základních služeb 

(„Nařízení“), které uvádí tento počet o hodnotě 3200. 

Sdružení se domnívá, že Nařízení má být aplikováno bez 

rozdílu tak, aby pro každou provozovnu pro poskytování 

základních služeb platila totožná kritéria ve smyslu 

Obdobná připomínka č. 50 Svazu měst a obcí ČR. 

Neakceptováno 

Úřad přistoupil ke stanovení rozdílné otevírací doby v případě nově 

povinných provozoven (pošt) v délce 10 hodin týdně, neboť 

považuje stanovení většího rozsahu za nepřiměřenou povinnost vůči 

držiteli poštovní licence, zejména s ohledem na stávající rozsah 

poštovní povinnosti a předvídatelnost regulace.  

Stanovení otevírací doby v rozsahu 15 hodin pro všechny pošty by 
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minimální časové dostupnosti. Seznam těchto provozoven 

má být stanoven výčtem tak, aby jednoznačným způsobem 

byla definována rovněž prostorová dostupnost.  

Tuto připomínku považuje Sdružení za zásadní. 

tak představovalo zásadní navýšení povinnosti držitele poštovní 

licence v souvislosti s již tak radikálním navýšením počtu povinných 

provozoven (pošt). Úřad při stanovení menšího rozsahu otevírací 

doby u nových pošt vycházel i z požadavku zachování stávajícího 

stavu, přičemž stanovení povinného rozsahu již ve výši 10 hodin 

znamená rozšíření otvíracích dob u cca 5 % nových pošt. Dále vzal 

Úřad v úvahu skutečnost, že držitel poštovní licence vycházel při 

stanovení otvírací doby u těchto dosud dobrovolně (komerčně) 

provozovaných provozovnách z principu efektivního poskytování 

služby a reagoval tak na faktickou poptávku po službách v těchto 

lokalitách. Z výše uvedených důvodů Úřad nepovažuje stanovení 

rozdílné otevírací doby u nově povinných pošt za diskriminační. 

Posouzení skutečných potřeb bude předmětem přezkumu podle § 37 

odst. 4 zákona o poštovních službách. Tento Úřad zahájí v 1. pol. 

roku 2016. 

Sdružení místních 

samospráv ČR: 

(52)  

Obecná připomínka:  

Požadujeme sjednotit terminologii pošta a provozovna. 

Tuto připomínku Sdružení považuje za zásadní. 

Neakceptováno 

Vyhláška záměrně rozlišuje mezi poštou a jinou provozovnou. 

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. Důvodem pro toto rozlišení je 

skutečnost, že k poštám (k povinným provozovnám) se vztahují 

určité povinnosti (jejich rozmístění, dostupnost každý pracovní den, 

minimální otevírací doba), které se nevztahují na další provozovny 

držitele poštovní licence, které provozuje dobrovolně na základě 

svého podnikatelského rozhodnutí. 

Tato skutečnost úzce souvisí i s potřebou transparentního 

informování veřejnosti, která je zajištěna ustanovením § 25 písm. a) 

vyhlášky. Důvodová zpráva ve zvláštní části k tomuto ustanovení 

tedy byla doplněna tak, aby byla zřejmá nutnost jednoznačného 

rozlišení mezi poštou a jinou provozovnou.  
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Sdružení místních 

samospráv ČR: 

(53)  

K §14 odst. 2 (po přečíslování): 

V §14 odst. 2 požadujeme vložit za slovo pošta text: 

„v místech uvedených výčtem, a to v počtu provozoven 

stanoveném nařízením vlády podle § 3 odst. 2 písm. a) 

zákona o poštovních službách.“; písm. a), b), c), d) žádáme 

vypustit.  

Tuto připomínku Sdružení považuje za zásadní. 

Neakceptováno 

Úřad považuje za nutné zachovat ve vyhlášce ustanovení, která 

stanoví obecná kritéria pro rozmístění pošt za účelem zajištění jejich 

dostatečné hustoty ve smyslu zmocnění podle § 3 odst. 3 zákona o 

poštovních službách. Stanovení těchto obecných kritérií odpovídá 

požadavku na přezkoumatelnost ustanovení prováděcích právních 

předpisů, tedy i této vyhlášky. 

Požadované doplnění se z hlediska jeho odůvodnění jeví jako 

nadbytečné, vazba na seznam pošt a jejich umístění je provedena 

v rámci ustanovení § 28 vyhlášky.  

Sdružení místních 

samospráv ČR: 

(54)  

K §14 odst. 5 (po přečíslování): 

§14, odst. 5 požadujeme formulovat následovně: Pošta 

podle odstavce 2 musí být dostupná veřejnosti každý 

pracovní den tak, aby součet otevíracích hodin činil alespoň 

20 v týdnu, který má 5 pracovních dní. 

Nově doplněný text nad rozsah výše uvedeného žádáme 

vypustit.  

Tuto připomínku Sdružení považuje za zásadní. 

Neakceptováno 

Požadavek na rozšíření otevírací doby na 20 hodin v týdnu, který má 

5 pracovních dní, jde nad rámec věcného záměru vyhlášky. Pro 

neakceptování tohoto požadavku však existují i věcné důvody, když 

při respektování požadavku na zachování současného stavu nebyl 

identifikován problém v oblasti stanovení otevíracích dob (viz též 

vypořádání k připomínce č. 50 a 51). 

 

Správa státních 

hmotných rezerv: 

(55)  

Bez připomínek  

Úřad pro 

zastupování státu 

ve věcech 

majetkových:  

(56)  

Bez připomínek  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNA92CPD68)



37/44 
Pro mezirezortní vypořádání připomínek 

 

Rezort Připomínka Vypořádání 

Krajský úřad 

Středočeského 

kraje: 

(57)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Libereckého kraje: 

(58)  

Bez připomínek  

Úřad vlády ČR - 

Rada pro výzkum, 

vývoj a inovace: 

(59)  

Bez připomínek  

Nejvyšší správní 

soud: 

(60)  

Bez připomínek  

Česká 

stomatologická 

komora: 

(61)  

Bez připomínek  

Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální: 

(62)  

Bez připomínek  
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Úřad 

průmyslového 

vlastnictví: 

(63)  

Bez připomínek  

Česká komora 

autorizovaných 

inženýrů a 

techniků 

(64)  

Bez připomínek  

Grantová agentura 

České Republiky: 

(65)  

Bez připomínek  

Český báňský 

úřad: 

(66)  

Bez připomínek  

Úřad pro 

zahraniční styky a 

informace: 

(67)  

Bez připomínek  

Národní 

bezpečnostní úřad: 

(68)  

 

Bez připomínek  
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Konfederace umění 

a kultury: 

(69)  

Bez připomínek  

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí: 

(70)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Zlínského kraje: 

(71)  

Bez připomínek  

Úřad vlády ČR - 

Vedoucí Úřadu 

vlády: 

(72)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 

životního 

prostředí: 

(73)  

Bez připomínek  

Asociace 

samostatných 

odborů: 

(74)  

Bez připomínek  
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Rezort Připomínka Vypořádání 

Akademie věd ČR: 

(75)  
Bez připomínek  

Ministerstvo 

školství, mládeže  

a tělovýchovy:  

(76)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

ČR: 

(77)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 

zdravotnictví ČR: 

(78)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Ústeckého kraje: 

(79)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 

kultury ČR: 

(80)  

Bez připomínek  
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Rezort Připomínka Vypořádání 

Úřad pro ochranu 

osobních údajů: 

(81)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Olomouckého 

kraje: 

(82)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 

dopravy ČR: 

(83)  

Bez připomínek  

Ministerstvo pro 

místní rozvoj: 
(84)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje: 

(85)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Jihomoravského 

kraje: 

(86)  

Bez připomínek  
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Rezort Připomínka Vypořádání 

Bezpečnostní 

informační služba: 

(87)  

Bez připomínek  

Státní úřad pro 

jadernou 

bezpečnost: 

(88)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Jihočeského kraje: 

(89)  

Bez připomínek  

Technologická 

agentura ČR: 

(90)  

Bez připomínek  

Hospodářská 

komora ČR 

(91)  

Bez připomínek  

Úřad pro ochranu 

hospodářské 

soutěže: 

(92)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Královéhradeckého 

kraje: 

(93)  

Bez připomínek  
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Rezort Připomínka Vypořádání 

Moravskoslezský 

kraj: 

(94)  

Bez připomínek  

Českomoravské 

konfederace 

odborových svaz: 

(95)  

Bez připomínek  

Český statistický 

úřad: 

(96)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Kraje Vysočina: 

(97)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 

obrany: 

(98)  

Bez připomínek  

 

V rámci mezirezortního připomínkového řízení bylo osloveno celkem 95 subjektů, včetně externích připomínkových míst. Z toho 14 připomínkových 

míst uplatnilo celkem 54 připomínek. Připomínky zásadního charakteru (celkem 35) uplatnilo Ministerstvo vnitra (10), Česká pošta, s.p. (14), 

Asociace poštovních služeb (2), Ministerstvo financí ČR (1), Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu (3), Svaz měst a obcí (1) 

a Sdružení místních samospráv ČR (4). Ostatní připomínky byly doporučujícího a legislativně technického charakteru (celkem 19) (Ministerstvo 

vnitra (3), Česká pošta, s.p. (1), Ministerstvo zemědělství (4), Ministerstvo průmyslu a obchodu (3), Česká národní banka (1), Magistrát hl. m. Prahy 

(1), Úřad vlády ČR, odbor kompatibility (1), Ministerstvo spravedlnosti (2), Ministerstvo financí ČR (1), Nejvyšší soud (1) a Ministr pro lidská práva, 

rovné příležitosti a legislativu (1)). 

 

Většina připomínek byla vypořádána akceptováním návrhu nebo vysvětlením problematiky. V rámci zásadních připomínek však nebylo možné 

akceptovat připomínky Ministerstva vnitra (připomínky č. 30, 33 a 38), shodně pak připomínky České pošty, s.p. (připomínky č. 2, 6, a 15), které se 

týkaly nesouhlasu těchto připomínkových míst s legislativní úpravou v oblasti úředního doručování písemností (§ 13 vyhlášky), dále odmítnutí jejich 

požadavku na změnu podmínek dostupnosti pošt „každý pracovní den“ (§ 14 vyhlášky), a dále věcného řešení určení dostupnosti, resp. hustoty pošt 

v podobě seznamu v detailu „obec“ a „počet pošt v dané obci“. 
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Druhou skupinu připomínek, které nebylo možno akceptovat, představují připomínky Asociace poštovních služeb (připomínka č. 23 a 24), připomínka 

Svazu měst a obcí (připomínka č. 50) a připomínky Sdružení místních samospráv (připomínky č. 51 až 54). Tyto připomínky naopak směřovaly 

k rozšíření povinností držitele poštovní licence podle vyhlášky č. 464/2012 Sb. nad současný stav zvláště v oblasti otevíracích hodin pošt. 

 

V uvedených otázkách tedy nebylo s připomínkovými místy dosaženo shody na provedení změn právní úpravy. V podrobnostech viz jednotlivé 

připomínky a vysvětlení předkladatele k nim. Jak z řady vysvětlení předkladatele vyplývá, otázky, které se týkají dostupnosti pošt a dalších podmínek 

poskytování základních služeb, budou předmětem přezkumu podle § 37 odst. 4 zákona o poštovních službách, který bude Českým telekomunikačním 

úřadem zahájen již v 1. pol. roku 2016. V rámci daného procesu přezkumu pak bude dostatečný prostor pro jednoznačné identifikování potřeb v oblasti 

základních služeb a přijetí odpovídajících řešení na podkladě komplexního vyhodnocení dopadů. 

 

 

V Praze dne 26. srpna 2017 

 

Mgr. Šárka Němečková 

ředitelka odboru legislativního a právního 

Vypracoval: Mgr. Šárka Němečková  
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