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VII. 
Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách 
a o změně některých zákonů (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 

§ 22odst. 10 (10) V době od skončení platnosti poštovní licence 
z jakéhokoli důvodu do právní moci rozhodnutí o udělení 
poštovní licence podle odstavce 6 nebo 9 pokračuje 
v poskytování základních služeb v rozsahu udělené 
poštovní povinnosti dosavadní držitel poštovní licence a 
považuje se pro účely tohoto zákona za držitele poštovní 
licence. 

 

31997L0067 
32008L0006 

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

§ 34c odst. 2 
a 4 

(2) V prvním roce platnosti poštovní licence určí Úřad 
rozhodnutím předběžné čisté náklady držitele poštovní 
licence nejvýše ve výši 250 000 000 Kč nebo ve výši jedné 
poloviny čistých nákladů uvedených pro dané zúčtovací 
období v žádosti o udělení poštovní licence, podle toho, 
která z hodnot je nižší. Je-li více držitelů poštovní licence, 
předběžné čisté náklady se v prvním roce platnosti poštovní 
licence rozdělují mezi jednotlivé držitele poštovní licence 
podle podílu počtu základních služeb poskytovaných 
jednotlivými držiteli poštovní licence na celkovém počtu 
poskytovaných základních služeb. Celková částka 
uhrazených čistých nákladů nesmí přesáhnout 
250 000 000  Kč.  
(4) Držitel poštovní licence podle § 22 odst. 10 může 
požádat o úhradu předběžných nákladů pouze v případě, že 
plní poštovní povinnost déle než 6 měsíců. 
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Čl. 3 odst. 7 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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§ 34d odst. 3    (3) Je-li více držitelů poštovní licence, Úřad poměrně 
rozdělí úhradu čistých nákladů představujících 
nespravedlivou finanční zátěž v případě, že v součtu 
přesahují hodnoty uvedené v odstavci 2 písm. a) až c), podle 
podílu ověřených čistých nákladů jednotlivých držitelů 
poštovní licence na celkových ověřených čistých nákladech 
za zúčtovací období. Držitel poštovní licence včetně držitele 
poštovní licence podle § 22 odst. 10, který plnil poštovní 
povinnost pouze v části zúčtovacího období, má nárok na 
poměrnou část čistých nákladů představujících 
nespravedlivou finanční zátěž za část zúčtovacího období, 
v níž plnil poštovní povinnost. 
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Čl. 3 odst. 7 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. 

 
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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