
VI. 

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH 
ZMĚN A DOPLNĚNÍ  

ČÁST PRVNÍ  

Zákon č.  29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních 
službách), ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 6 

Poštovní podmínky 

  

 (1) Poštovní podmínky musejí mít písemnou formu.  

 (2) Poštovní podmínky musí srozumitelným, úplným a snadno přístupným způsobem 
obsahovat minimálně  

a) popis poskytované poštovní služby,  

b) způsob, jakým lze uzavřít poštovní smlouvu,  

c) požadovanou úpravu poštovní zásilky, její rozměry a hmotnost,  

d) ustanovení určující, který obsah poštovní zásilky je považován za nebezpečný nebo vyžaduje 
zvláštní zacházení, jakož i povinnou zvláštní úpravu takové poštovní zásilky,  

e) ustanovení určující nedovolený obsah poštovní zásilky,  

f) způsob a podmínky dodání,  

g) cenu poštovní služby, způsob její úhrady a rozsah nároku odesílatele na její vrácení, jestliže 
provozovatel porušil povinnost vyplývající z poštovní smlouvy,  

h) postup provozovatele při nemožnosti dodání poštovní zásilky,  

i) způsob uplatnění reklamace vad poskytované poštovní služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých 
lhůtách lze reklamaci uplatnit a lhůty o jejím vyřízení,  

j) postup provozovatele při otevření poštovní zásilky podle § 8,  

k) postup provozovatele při prodeji nebo zničení poštovní zásilky nebo její části podle § 9 a 10, 
včetně lhůty, jejímž uplynutím je takové nakládání se zásilkou podmíněno,  

l) rozsah odpovědnosti za vzniklou škodu podle § 13 odst. 1,  

m) omezení výše náhrady škody podle § 13 odst. 4,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSARVF9DB2)



n) výčet ustanovení, od nichž se nelze odchýlit dohodou stran,  

o) podmínky pro zaslání poštovní zásilky nebo peněžní částky do zahraničí, pokud takovou službu 
nabízí,  

p) informaci o způsobu řešení sporů týkajících se předmětu poštovní smlouvy.  

 (3) Provozovatel je povinen nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změny poštovních 
podmínek uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.  

 (4) Úřad vyzve provozovatele, aby ve lhůtě ne kratší než 10 dnů provedl změnu poštovních 
podmínek, jsou-li v rozporu s tímto zákonem nebo prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu 
nebo v rozporu se zákonem obsahujícím pravidla ochrany spotřebitele, a to z důvodu nekalých 
obchodních praktik nebo z důvodu diskriminace spotřebitele17); v tomto případě se odstavec 3 
nepoužije. Nedojde-li k nápravě ve lhůtě stanovené ve výzvě, Úřad zahájí řízení o přestupku. 

                Úřad může provozovateli uložit rozhodnutím, aby provedl změnu poštovních 
podmínek, jsou-li v rozporu s tímto zákonem nebo prováděcími právními předpisy k tomuto 
zákonu nebo v rozporu se zákonem obsahujícím pravidla ochrany spotřebitele, a to z důvodu 
nekalých, klamavých nebo agresivních obchodních praktik nebo z důvodu diskriminace 
spotřebitele17); v tomto případě se odstavec 3 nepoužije. 

 

§ 22  

Udělení poštovní licence 

 (1) Povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby na celém území státu nebo na jeho 
části jednomu nebo několika provozovatelům Úřad ukládá udělením poštovní licence na základě 
výběrového řízení tak, aby byly všechny základní služby všeobecně dostupné na celém území státu, 
a to na dobu nejvýše 5 let.  

 (2) Vyhlášení výběrového řízení Úřad uveřejní na úřední desce a v Poštovním věstníku. Ve 
vyhlášení uvede náležitosti žádosti, lhůtu pro podání žádostí, podmínky účasti a dále výčet 
základních služeb, požadavky na kvalitu a dostupnost základních služeb a kritéria hodnocení 
žádosti.  

 (3) Kritéria hodnocení žádostí stanoví Úřad. Kritéria zahrnují zejména  

a) finanční, technické a odborné podmínky provozovatele,  

b) výši čistých nákladů na poskytování a zajišťování základních služeb v požadovaném rozsahu a 
kvalitě.  

 (4) Žádost musí obsahovat způsob výpočtu ročních čistých nákladů na poskytování 
základních služeb, který je v souladu s § 34b, a výši čistých nákladů v členění za jednotlivé 
kalendářní roky, na které má být povinnost uložena.  

            (5) Úřad může po žadateli požadovat, aby předložil nezbytné doklady, kterými prokáže, že 
je způsobilý zajistit poskytování základních služeb uvedených ve vyhlášení výběrového řízení podle 
odstavce 2.  
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 (6) Úřad rozhodnutím udělí poštovní licenci provozovateli, který podal žádost ve lhůtě podle 
odstavce 2, vyhověl podmínkám účasti ve výběrovém řízení a nejlépe vyhověl stanoveným 
kritériím hodnocení žádostí.  

 (7) Úřad zprávu o průběhu a výsledcích výběrového řízení a rozhodnutí o udělení poštovní 
licence podle odstavce 6 uveřejní v Poštovním věstníku.  

 (8) Úřad může, pokud se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele zejména v důsledku 
podstatné změny okolností, vyhlášené výběrové řízení zrušit a řízení zastavit, a to i po lhůtě 
stanovené pro předkládání žádostí. Rozhodnutí o zastavení řízení Úřad oznámí všem 
provozovatelům, kteří již podali žádost, a dále toto rozhodnutí uveřejní v Poštovním věstníku.  

 (9) Nezúčastní-li se žádný provozovatel výběrového řízení nebo nebude-li žádný 
provozovatel vybrán pro nesplnění podmínek účasti nebo pro nevyhovění kritériím hodnocení 
žádostí, Úřad uloží rozhodnutím o udělení poštovní licence povinnost poskytovat a zajišťovat 
základní služby uvedené ve vyhlášení výběrového řízení podle odstavce 2 provozovateli, který 
nejlépe vyhovuje kritériím hodnocení žádostí. 

            (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. 

 

§ 34b 

Stanovení čistých nákladů 

 (1) Čistými náklady se rozumí rozdíl mezi efektivně a účelně vynaloženými náklady, které 
jsou nezbytné na poskytování základní služby, a výnosy získanými z poskytování základní služby, 
bez ohledu na to, zda výsledek je kladný nebo záporný. Čisté náklady na plnění povinnosti 
poskytovat základní služby se stanoví jako rozdíl mezi čistými náklady provozovatele s povinností 
poskytovat základní služby a téhož provozovatele bez povinnosti poskytovat základní služby. Při 
stanovení čistých nákladů se zohlední všechny důležité skutečnosti, včetně jakýchkoliv nehmotných 
a tržních výhod, které provozovatel s povinností poskytovat základní služby získá, nároku na 
přiměřený zisk a pobídek k nákladové efektivnosti. Čisté náklady se stanoví za kalendářní rok, v 
němž měl provozovatel povinnost poskytovat základní služby (dále jen „zúčtovací období“).  

 (2) Čisté náklady mohou zahrnovat pouze náklady na plnění povinností týkajících se 
základních služeb, které jsou obsaženy v poštovní licenci. Výpočet čistých nákladů na poskytování 
jednotlivých základních služeb se provádí pro každou základní službu odděleně; je zakázáno 
duplicitní uvedení údajů jakýchkoli přímých nebo nepřímých nákladů a nehmotných a tržních 
výhod.  

            (3) Celkové čisté náklady každého držitele poštovní licence se stanoví jako souhrn všech 
výsledků výpočtu čistých nákladů vzniklých z poskytování jednotlivých základních služeb, které 
jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, při zohlednění veškerých nehmotných a tržních výhod a 
pobídek k nákladové efektivnosti.  

 (4) Úplné podklady umožňující správný výpočet čistých nákladů za zúčtovací období 
předloží držitel poštovní licence Úřadu spolu se žádostí o úhradu čistých nákladů podle § 34d odst. 
1. Držitel poštovní licence odpovídá za správnost a úplnost jím předloženého výpočtu a 
předložených dokladů a podkladů. Úřad je oprávněn si v průběhu ověřování výše čistých nákladů 
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vyžádat další potřebné podklady z účetní evidence nebo jiných technických evidencí tak, aby ověřil 
správnost údajů zahrnutých do výpočtu. Čisté náklady Úřad stanoví postupem podle odstavce 7 na 
základě výpočtu čistých nákladů, provedeného držitelem poštovní licence podle odstavců 1 a 2, a 
účetních záznamů, kterými musí být tyto výpočty doloženy, popřípadě dalších podkladů držitele 
poštovní licence, které byly vyžádány v průběhu ověřování. Pokud Úřad zjistí, že podklady držitele 
poštovní licence jsou neúplné nebo mají nedostatky, stanoví přiměřenou lhůtu k jejich doplnění, 
popřípadě k opravě. Neprovede-li držitel poštovní licence ve stanovené lhůtě nápravu, Úřad 
nezahrne náklady na splnění povinnosti poskytovat některou ze základních služeb, které se neúplná 
nebo nedostatečná dokumentace týká, do čistých nákladů na poskytování základních služeb.  

 (5) Pokud držitel poštovní licence v žádosti o úhradu čistých nákladů uplatňuje vyšší čisté 
náklady, než které uvedl v žádosti o udělení licence, Úřad rozhodne, zda nastaly mimořádné 
okolnosti, které zapříčinily zvýšení čistých nákladů a které držitel poštovní licence nemohl rozumně 
předvídat. Tyto okolnosti je držitel poštovní licence povinen doložit.  

 (6) Úřad ověří správnost a úplnost podkladů podle odstavců 4 a 5 do 60 dnů ode dne 
předložení nebo doplnění posledního z nich, popřípadě ověřením pověří třetí subjekt, u něhož je 
zajištěna nestrannost a nezávislost na držiteli poštovní licence.  

            (7) Pro stanovení čistých nákladů držitele poštovní licence podle § 22 odst. 10 se 
obdobně použijí ustanovení odstavců 1 až 6 a 8. 

 (7 8)Postup Úřadu při výpočtu čistých nákladů, výpočtu čistých nákladů jednotlivých 
základních služeb, vymezení nehmotných a tržních výhod a jiných skutečností podle odstavce 1, a 
doklady, kterými musí být tyto výpočty doloženy, stanoví prováděcí právní předpis. 

  

§ 34c 

Financování předběžných čistých nákladů 

 

 (1) Držitel poštovní licence může od 1. července do 31. prosince zúčtovacího období podat u 
Úřadu žádost o úhradu předběžných čistých nákladů za dané zúčtovací období.  

 (2) Úřad rozhodnutím určí předběžné čisté náklady ve výši jedné poloviny čistých nákladů 
představujících nespravedlivou finanční zátěž za nejbližší předcházející zúčtovací období, za něž 
byla výše čistých nákladů ověřena, nejvýše však ve výši jedné poloviny čistých nákladů pro dané 
zúčtovací období uvedených v žádosti o poštovní licenci. 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.  
 
 (3) Stát prostřednictvím Úřadu uhradí předběžné čisté náklady držiteli poštovní licence 
nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí podle odstavce 2. 
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           (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. 

  

§ 34d 

Financování čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž 

 (1) Držitel poštovní licence může nejpozději do 31. srpna kalendářního roku následujícího 
po skončení zúčtovacího období podat u Úřadu žádost o úhradu čistých nákladů představujících 
nespravedlivou finanční zátěž.  

 (2) Úřad rozhodnutím určí čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž, a to ve 
výši čistých nákladů ověřených podle § 34b odst. 6, nejvýše však  

a) za kalendářní rok 2015 ve výši 700 000 000 Kč,  

b) za kalendářní rok 2016 ve výši 600 000 000 Kč,  

c) za kalendářní rok 2017 a za kalendářní roky následující ve výši 500 000 000 Kč; 

 ostatní čisté náklady se nepovažují za nespravedlivou finanční zátěž. 

            (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. 

  (3 4) 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 odstavce 2 rozhodne o 
povinnosti držitele poštovní licence vrátit do státního rozpočtu částku ve výši jejich rozdílu.  

            (4 5) 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.  

 (56) 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.  

 (67) Částku ve výši rozdílu podle odstavce 3 písm. b) vybírá a vymáhá Úřad. 

  

§ 34e 
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Následek porušení povinnosti držitele poštovní licence 

 

 (1) Došlo-li k úhradě předběžných čistých nákladů nebo čistých nákladů představujících 
nespravedlivou finanční zátěž na základě nesprávných nebo neúplných údajů držitele poštovní 
licence, Úřad rozhodne o povinnosti držitele poštovní licence nejpozději do 30 dnů ode dne právní 
moci rozhodnutí vrátit do státního rozpočtu neoprávněně uhrazené náklady zvýšené o částku 
odpovídající 1 promile denně z těchto uhrazených nákladů, nejvýše však do výše těchto uhrazených 
nákladů, a to ode dne, kdy k jejich úhradě došlo, do dne vydání rozhodnutí.  

 (2) Neoprávněně uhrazené náklady podle odstavce 1 vybírá a vymáhá Úřad. 

            (3) V případě, že je ohledně financování předběžných čistých nákladů nebo čistých 
nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž vedeno řízení před Evropskou komisí 
ve věci veřejné podpory, považuje se za řízení o předběžné otázce27). Úřad nepřevede finanční 
prostředky k jejich úhradě, dokud Evropská komise nerozhodne o oprávněnosti jejich 
poskytnutí. 
 

Přestupky 

§ 37a  

 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) poruší některou z povinností podle § 16 odst. 1,  

b) zjišťuje obsah poštovní zásilky v rozporu s § 16 odst. 5,  

c) podniká v oblasti poštovních služeb bez oprávnění nebo v rozporu s obecnými pomínkami 
podnikání podle § 17 podniká v oblasti poštovních služeb v rozporu s obecnými podmínkami 
podnikání  uvedenými v § 17         

d)  poskytuje poštovní službu nebo zajišťuje zahraniční poštovní službu bez oprávnění podle § 18      
odst. 1, podniká v oblasti poštovních služeb bez oprávnění podle § 18 odst. 1 

e) nesplní povinnost podle § 18 odst. 5 nebo 6, nebo  

f ) provozuje službu dodání peněžní částky poštovním poukazem bez poštovní licence v rozporu s § 
20.  

 (2) Provozovatel se dopustí přestupku tím, že  

a) nezpřístupní poštovní podmínky podle § 4 odst. 1,  

b) neuzavře poštovní smlouvu podle § 4 odst. 2,  

c) v rozporu s § 6 odst. 4 neprovede ve lhůtě stanovené Úřadem změnu poštovních podmínek,  

d c) neuveřejní informaci o změně poštovních podmínek podle § 6 odst. 3,  

e d) zachází s poštovní zásilkou nebo poukázanou peněžní částkou v rozporu s § 7 odst. 1,  

f e) otevře nebo prohlíží poštovní zásilku v rozporu § 8 odst. 1, 2 a 4,  
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g f) neinformuje o otevření poštovní zásilky při dodání adresáta, popřípadě odesílatele při vrácení 
poštovní zásilky podle § 8 odst. 3,  

h g) prodá poštovní zásilku v rozporu s § 9 odst. 1 a 2,  

i h) nevydá čistý výtěžek podle § 9 odst. 3,  

j i )zničí poštovní zásilku v rozporu s § 10,  

k j) nevyplatí poukázanou peněžní částku v rozporu § 11,  

l k) v rozporu s § 16 odst. 7 nevydá poštovní zásilku nebo neumožní jiná opatření dotýkající se 
poštovní zásilky,  

m l) nesplní povinnost podle § 18 odst. 4,  

n m) neplní informační povinnost podle § 32a,  

o n) neplní povinnost podle § 34 odst. 12, nebo  

p o) v rozporu s § 6 odst. 2 neuvede v poštovních podmínkách veškeré požadované informace nebo 
je uvede nesrozumitelným, neúplným nebo obtížně přístupným způsobem. 

  

 (3) Držitel poštovní licence se dopustí přestupku tím, že  

a) poruší poštovní povinnost podle § 33 odst. 1 písm. a) neplní poštovní povinnost podle § 33 odst. 
1 písm. a) nebo podle rozhodnutí o udělení poštovní licence, 
b) nabízí poštovní služby v rozporu s § 33 odst. 1 písm. b),  

c) poruší některou z povinností podle § 33 odst. 4,  

d) poruší některou z povinností podle § 33 odst. 5, 7, 8 nebo 9,  

e) neplní některou z povinností podle § 33a,  

f) poruší některou z povinností podle § 34 odst. 1,  2, 3, 9 nebo 10, nebo  

g) nabízí základní služby, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, v rozporu s rozhodnutím o 
ceně podle § 34a odst. 2. 

  

 (4) Za přestupek lze uložit pokutu do  

a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo f), nebo podle odstavce 3 
písm. e),  

b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b), nebo podle odstavce 2 písm. 
f) e)nebo l)k), nebo podle odstavce 3 písm. a), c), d), f) nebo g),  

c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), nebo podle odstavce 2 písm. b), e), i), 
k), m), n), nebo p),  nebo podle odstavce 2 písm. b), d), h), j), l), m) nebo o)nebo podle odstavce 3 
písm. b), nebo  
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d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), c), d), g), h), j) nebo o) písm. a), c), f), 
g), i) nebo n)“.                      
                
. 

 

 

§ 38  

 (1) Na činnost Ministerstva průmyslu a obchodu podle § 35 a na činnost Úřadu podle § 37 
odst. 3 písm. a) a c) se správní řád15) nevztahuje.  

 (2) Splnění povinnosti uložené držiteli poštovní licence rozhodnutím podle § 22 odst. 6 nebo 
9 nebo § 34 odst. 5 lze vymáhat ukládáním donucovacích pokut až do celkové výše   10 000 000 
Kč. 

           (3) Splnění povinnosti uložené provozovateli rozhodnutím podle § 6 odst. 4 lze vymáhat 
ukládáním donucovacích pokut až do celkové výše 5 000 000 Kč. 
 
 
 
--------------------------------------- 
 
27) § 57 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
  
 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně 
některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 

 
Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 Při úhradě čistých nákladů na poskytování základních služeb, o niž bylo požádáno přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s výjimkou ustanovení § 34c odst. 3 až 13. 
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