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Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 
 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních 

službách (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 34 odst. 2 

a 3 

„(2) Držitel poštovní licence je povinen uveřejnit na svých 

internetových stránkách informace týkající se přístupu 

k poštovní infrastruktuře, zejména podmínky uzavření 

smlouvy a návrh smlouvy obsahující alespoň identifikační 

údaje držitele poštovní licence, rozsah a specifikaci 

přístupu k poštovní infrastruktuře včetně podmínek, 

technických parametrů a ceny, a to v členění podle 

jednotlivých prvků a služeb.  

 

(3) Úřad může rozhodnout o změně návrhu smlouvy podle 

odstavce 2, pokud tento návrh nesplňuje podmínky podle 

odstavce 1, 2 a 8; držitel poštovní licence je povinen 

změněný návrh smlouvy uveřejnit na svých internetových 

stránkách.“ 

31997L0067 

32008L0006 

Čl. 11a 

 

Je-li to nezbytné pro ochranu zájmu uživatelů nebo pro 

podporu účinné hospodářské soutěže a s ohledem na 

vnitrostátní podmínky a vnitrostátní právní předpisy, zajistí 

členské státy dostupnost transparentních, nediskriminačních 

podmínek přístupu pro prvky poštovní infrastruktury nebo pro 

služby poskytované v rámci všeobecných služeb, jako je 

například systém poštovních směrovacích čísel, databáze adres, 

poštovní přihrádky, dodávací schránky, informace o změně 

adresy, služba dosílky, služba vrácení odesílateli. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo členských států přijmout 

opatření k zajištění přístupu do poštovní sítě za 

transparentních, přiměřených a nediskriminačních podmínek. 

§ 34d odst. 2 

až 5 

(2) Úřad rozhodnutím určí čisté náklady představující 

nespravedlivou finanční zátěž, a to ve výši čistých nákladů 

ověřených podle § 34b odst. 6, … 

 

(3) Na úhradu čistých nákladů představujících 

nespravedlivou finanční zátěž Úřad započte předběžné 

čisté náklady uhrazené držiteli poštovní licence. V případě, 

že  

a) čisté náklady představující nespravedlivou finanční 

zátěž jsou vyšší než předběžné čisté náklady uhrazené 

držiteli poštovní licence, Úřad v rozhodnutí podle odstavce 

2 rozhodne o úhradě částky ve výši jejich rozdílu držiteli 

poštovní licence,  

b) předběžné čisté náklady uhrazené držiteli poštovní 

licence jsou vyšší než čisté náklady představující 

nespravedlivou finanční zátěž, Úřad v rozhodnutí podle 
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Čl. 7 odst. 3 Pokud členský stát rozhodne, že povinnosti všeobecných 

služeb stanovené v této směrnici představují pro poskytovatele 

všeobecných služeb čisté náklady vypočítané s ohledem 

na přílohu I a představují nerovnou finanční zátěž, může 

zavést: 

 

a) mechanismus náhrad poskytovaných dotyčnému podniku 

či dotyčným podnikům z veřejných prostředků nebo 

 

b) mechanismus pro rozdělení čistých nákladů spojených 

s povinnostmi všeobecných služeb mezi poskytovatele služeb 

nebo uživatele. 
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odstavce 2 rozhodne o povinnosti držitele poštovní licence 

vrátit do státního rozpočtu částku ve výši jejich rozdílu. 

 

(4) Stát prostřednictvím Úřadu uhradí částku ve výši 

rozdílu podle odstavce 3 písm. a) držiteli poštovní licence 

nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí 

podle odstavce 2. 

 

(5) Držitel poštovní licence je povinen vrátit částku ve výši 

rozdílu podle odstavce 3 písm. b) nejpozději do 30 dnů ode 

dne právní moci rozhodnutí podle odstavce 2. 

 

Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 

31997L0067 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. 

32008L0006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem 

na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství. 
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