
IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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 a 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), a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 6. října 

2017, s termínem dodání stanovisek do 3. listopadu 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

vnitra 

1. Obecně: 

Navrhovaný zákon upravuje nad rámec zadání 

obsaženého v usnesení vlády č. 219 ze dne 22. března 

2017 (tedy řešení úpravy financování čistých nákladů 

představujících nespravedlivou finanční zátěž za roky 

2013 a 2014 ze státního rozpočtu) i jiné oblasti. V této 

souvislosti proto navrhujeme, aby byla z návrhu materie 

nad rámec usnesení vlády vypuštěna a navrhovaný zákon 

obsahoval primárně úpravu financování čistých nákladů 

za zmíněné minulé období, případně pak další úpravu, 

nad jejímž obsahem panuje mezi předkladatelem 

(Ministerstvem průmyslu a obchodu) 

a spolupředkladatelem (Ministerstvem vnitra) shoda. 

 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno a vysvětleno.  

V návrhu byl ponechán pouze text, nad jehož obsahem panuje 

mezi předkladatelem a spolupředkladatelem shoda. 

2. K čl. I bodu 1 – k § 6 odst. 4:  

Výzva ke změně podmínek má již dnes všechny 

Akceptováno.  

Bude doplněna lhůta k provedení změn a v tomto smyslu i 
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materiální znaky správního rozhodnutí. Navržená změna 

spočívající v nahrazení slova „vyzve“ slovem „rozhodne“ 

má tedy pouze upřesňující povahu. Nelze nicméně 

souhlasit s dalšími souvisejícími změnami.  Předně se 

jedná o odstranění povinnosti stanovit lhůtu k provedení 

změny poštovních podmínek. Změna poštovních 

podmínek si fakticky vyžaduje relativně dlouhé časové 

období z důvodu nutnosti distribuce informace o změně 

na všechny pošty, z důvodu nutnosti přepracování 

interních postupů atd. Podle navržené změny by 

povinnost ponechat provozovateli poštovních služeb 

lhůtu k provedení změn, ze zákona zcela vypadla.  

Ostatně zdůvodnění tohoto kroku přitom v důvodové 

zprávě zcela chybí, stejně jako ve zprávě RIA, kde jsou 

pouze stručně zhodnoceny varianty spočívající 

v zachování stávající úpravy a v úpravě nové. 

 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

doplněna RIA. 

3. K čl. I bodu 6 – k § 34d odst. 3: 
1. Navrženou změnou dochází k potenciálnímu snížení 

kompenzace čistých nákladů pro držitele poštovní 

licence, a to zcela bez ohledu na jejich reálnou výši. 

Současně tímto způsobem dochází k omezení 

předvídatelnosti výše kompenzace, neboť držiteli 

poštovní licence nebude nikdy předem známo, jakou 

výši kompenzace může očekávat.  

2. Navržená změna má i konsekvence procesního 

charakteru, které nejsou v návrhu nijak řešeny. Výše 

kompenzace pro jednotlivého držitele poštovní licence 

bude totiž přímo záviset na ověřené výši čistých 

nákladů jiného držitele poštovní licence. Návrh zákona 

neodpovídá na otázku, zda bude k ověření a rozdělení 

čistých nákladů docházet v jediném správním řízení, 

 

Akceptováno. Text byl vypuštěn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAY7JFCV8)



Stránka 3 (celkem 44) 

jehož účastníky budou oba držitelé poštovní licence, 

nebo zda se bude jednat o tři samostatná řízení (řízení 

o ověření čistých nákladů vedené samostatně s každým 

provozovatelem a následně společné řízení o jejich 

rozdělení?). Pokud půjde o samostatná řízení, jaký 

bude postup v případě, že jedno řízení o ověření 

čistých nákladů pravomocně skončí později než druhé 

(bude muset druhý držitel poštovní licence čekat na 

kompenzaci?). Stanovení výše kompenzace v 

závislosti na ověřené výši čistých nákladů jiného 

držitele poštovní licence by mohla vést ke 

komplikacím při vedení správního řízení (zejména 

v otázce obchodního tajemství, či postavení účastníků 

řízení) a nepochybně též ke komplikovaným soudním 

sporům.  

 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

 

 4. K čl. I bodu 16 – k § 38 odst. 3: 
Hranice donucovacích pokut ve výši 5 milionů se jeví 

jako nepřiměřeně vysoká ve srovnání s § 129 odst. 1 

správního řádu, který předpokládá postupné ukládání 

donucovacích pokut do celkové výše 100 000 Kč. 

Důvodová zpráva blíže nerozvádí, jaké pokuty jsou 

ukládány podle dosavadní úpravy (kdy je předmětné 

jednání upraveno jako přestupek), respektive pro 

srovnání v jaké výši jsou ukládány donucovací pokuty 

podle § 38 odst. 1 a 2 zákona o poštovních službách. 

Přestože je právní úprava zaměřena na kvalifikované 

subjekty, jeví se hranice 5 milionů Kč příliš vysoká. 

Jedná se o hranici v souhrnu, nicméně vzhledem k tomu, 

že není stanoveno omezení pro výši konkrétní 

donucovací pokuty, přichází v úvahu uložení donucovací 

pokuty v maximální výši hned při prvním pokusu o 

 

Vysvětleno.  

Výše donucovací pokuty není vzhledem ke stávajícímu znění 

§ 38 odst. 2, kde je uvedena možnost ukládat donucovací 

pokuty až do celkové výše 10 mil Kč, nepřiměřená. Při 

stanovení celkové výše u takových pokut je vždy třeba vycházet 

z důvodů, které vedly k jejich ukládání. V případě pokut 

ukládaných za účelem provedení změny poštovních podmínek, 

vychází jejich celková výše nepochybně z  veřejného zájmu, 

který je zde chráněn- tzn. především z ochrany subjektů před 

nekalými (agresivními a klamavými) obchodními praktikami a 

diskriminací spotřebitele, přičemž maximální výše je poloviční 

oproti výši pokut podle § 38 odst. 2.  

   

Je třeba také upozornit, že se nejedná o nový institut v zákoně o 

poštovních službách, když již stávající úprava stanoví možnost 
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vymožení splnění povinnosti. 

Hlavním účelem donucovací pokuty je vynucení splnění 

povinnosti uložené v rozhodnutí (naproti tomu účelem 

skutkové podstaty přestupku je potrestat pachatele 

za nesplnění určité právní povinnosti). Donucovací 

pokutu lze proto ukládat i opakovaně. Vzhledem k tomu 

by měla být výše donucovací pokuty relativně nízká.  

Z důvodů těchto odlišností je třeba donucovací pokuty 

důsledně oddělit od přestupků. Má-li se jednat 

o zajišťovací prostředek sloužící k bezprostřednímu 

a procesně jednoduchému vynucení povinnosti uložené 

rozhodnutím, je namístě využití donucovacích pokut. 

Jedná-li se však o typově závažné porušení povinnosti, 

je na místě uplatnění odpovědnosti za přestupek. Není 

přitom vyloučena ani vhodná legislativní kombinace 

obou druhů odpovědnosti.  

Je zásadně nepřípustné, aby prostřednictvím institutu 

donucovacích pokut bylo trestáno porušení povinnosti, 

které by mělo být vzhledem ke své společenské 

škodlivosti postihováno jako přestupek, a to např. s cílem 

zjednodušení a zrychlení procesu pro správní orgán. 

V tomto případě se jedná o zřejmé obcházení smyslu 

rozlišování odpovědnosti za dané druhy deliktů, které 

se následně často odráží například ve stanovení 

nepřiměřeně vysoké horní hranice donucovací pokuty, 

jak je tomu dle našeho názoru i v tomto případě. 

Předkladatel by měl proto znovu zvážit, zda je vhodné 

nahrazovat bez dalšího skutkovou podstatu přestupku 

donucovací pokutou. A v této souvislosti rovněž 

přehodnotit výši donucovací pokuty. Vzhledem 

k odlišnému účelu obou institutů je nepřípustné, aby 

hranice donucovací pokuty byla stanovena desetinásobné 

výši oproti stávajícímu nastavení pokuty, kterou bylo 

možno uložit za přestupek. Donucovací pokuta nemá 

povinnosti uložené držiteli poštovní licence rozhodnutím podle 

§ 22 odst. 6 nebo 9 nebo § 34 odst. 5 vymáhat ukládáním 

donucovacích pokut až do celkové výše 10 000 000 Kč. 

Hranice pro plnění uložené povinnosti změnit poštovní 

podmínky byla zvolena v poloviční výši vzhledem k tomu, že 

adresátem takového rozhodnutí nemusí být pouze držitel 

poštovní licence, ale jakýkoli provozovatel. Na druhou stranu 

však tato výše vychází z veřejného zájmu, který je zde chráněn 

- tzn. především z ochrany subjektů před nekalými (agresivními 

a klamavými) obchodními praktikami a diskriminací 

spotřebitele. 

 

Výše hranice ukládaných donucovacích pokut není nikterak 

výjimečná. Například v rámci sektoru elektronických 

komunikací je maximální výše donucovací pokuty na hranici až 

10 000 000 Kč (§ 122 zákona o elektronických komunikacích), 

v jiných zákonech je pak stanovena maximální výše jednotlivé 

donucovací pokuty s nebo bez omezení celkové výše (např. 

energetický zákon, zákon č. 194/2017 Sb. zákon o podnikání na 

kapitálovém trhu), lze však říci, že svojí výší a významem 

chráněného zájmu jsou tyto případy srovnatelné s maximální 

výší donucovací pokuty pro případy vymožení splnění 

povinnost upravit poštovní podmínky, pokud jsou v rozporu se 

zákonem či pravidly pro ochranu spotřebitele. 
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charakter trestu, a proto by měla být podstatně nižší. 

 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Doporučující připomínky  

1. K čl. I bodu 4 – k § 34c odst. 2: 
Mezi slova „uhrazených čistých“ v poslední větě 

navrhované pasáže doporučujeme vložit chybějící slovo 

„předběžných“. 

 

Akceptováno jinak, navržený text byl vypuštěn. 

2. K čl. I bodu 5 – k § 34c odst. 4: 
Podobně jako v předchozí připomínce i v tomto případě 

upozorňujeme, že není správně uveden termín 

„předběžné čisté náklady“ – zde konkrétně chybí slovo 

„čistých“. 

 

Připomínky legislativně technické a formálního 

charakteru: 

 

Akceptováno jinak, navržený text byl vypuštěn. 

1. K názvu zákona: 

Doporučujeme v názvu navrhovaného zákona zohlednit, 

že se nejedná pouze o novelu poštovního zákona, nýbrž i 

o novelu jeho novely, tedy zákona č. 319/2015 Sb. 

 

Akceptováno. 

2. Ke struktuře návrhu: 

Přechodná ustanovení, která jsou v předložené podobě 

návrhu zařazena jako čl. III v rámci samostatné třetí části 

zákona, náležejí k novele poštovního zákona, a proto by 

měla být uvedena ve stejné části jako tato novela, a to 

jako čl. II. 

 

Akceptováno. 

3. K čl. I – k úvodní větě: 

Do výčtu novel v úvodní větě doporučujeme doplnit 

Akceptováno. 
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zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, který 

nabyl účinnosti dne 1. července 2017. 

 

4. K čl. I bodu 2 – k § 22 odst. 10: 

Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slova „z 

jakéhokoli důvodu“. Jestliže důvod skončení platnosti 

licence není pro aplikaci ustanovení relevantní, nemá 

smysl o tom vůbec v textu hovořit. Pokud by byl 

předkladatel přesvědčen, že tato informace má 

v materiálu zaznít, bylo by vhodnější ji zařadit do 

komentáře k tomuto ustanovení ve zvláštní části 

důvodové zprávy.  

 

Akceptováno jinak, navržený text byl vypuštěn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český 

telekomunikační 

úřad 

5. K čl. III bodu 2: 

Doporučujeme mírně formulačně upravit první větu, a to 

vypustit na začátku ustanovení slovo „Výši“ (uhrazovat 

se budou čisté náklady, nikoli jejich výše, zvláště když by 

se uhrazovala v jiné výši). Také dáváme na zvážení 

nezbytnost zmínky o tom, že se jedná o náklady 

představující nespravedlivou finanční zátěž, když tato 

skutečnost je následně negována fikcí zakládanou 

v poslední větě ustanovení. 

 

Akceptováno. 

1. K části první čl. I bodu 4 návrhu 

Úřad navrhuje v poslední větě doplňovaného textu vložit 

za slovo „uhrazených“ slovo „předběžných“. 

Odůvodnění: Úřad navrhuje upřesnění textu. Je zřejmé, 

že celé ustanovení se týká úhrady předběžných čistých 

nákladů držitele poštovní licence, nicméně pro vyloučení 

pochybností navrhuje Úřad doplnění textu tak, aby 

nebylo o povaze čistých nákladů uvedených v daném 

ustanovení pochyb. 

Akceptováno jinak, navržený text byl vypuštěn. 
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Tuto připomínku Úřad považuje za zásadní. 

 

2. K části první čl. I bodu 6 návrhu 

ČTÚ navrhuje úpravu rovněž odstavců 5 až 7 (po 

přečíslování), a to aktualizací odkazů na stávající 

odstavec 3 (nově 4). 

Odůvodnění: Stávající odstavce 4 až 6 (nově 5 až 7) 

obsahují odkaz na dosavadní odstavec 3 (nově odstavec 

4), je tedy nutné aktualizovat i tyto odkazy. 

 

Tuto připomínku Úřad považuje za zásadní. 

 

Akceptováno jinak. Text uvedených odstavců nebyl dotčen 

žádnou změnou. 

3. K části první čl. I bodu 11 návrhu 

Úřad navrhuje úpravu textu tak, že se za slovo 

„povinnost“ vkládá slovo „způsobem“.  

 

Odůvodnění: Povinnost plnit poštovní povinnost je 

uložena rozhodnutím o udělení poštovní licence. V § 33 

tato povinnost není stanovena, je zde stanoven pouze 

způsob jejího plnění. Z důvodu jednoznačnosti úpravy 

předmětné skutkové podstaty proto Úřad navrhuje úpravu 

textu tak, aby ustanovení upravující přestupek odpovídalo 

dikci ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) zákona o 

poštovních službách. 

 

Tuto připomínku Úřad považuje za zásadní. 

 

Akceptováno. 

Doporučující připomínky  

1. K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 

V části 2, bodu 2E je u Varianty 2 v druhém odstavci 

uvedeno, že „z ustanovení § 37a odst. 1 bude vypuštěno 

písmeno d). Rozsah skutkové podstaty v písmeni c) se 

jeví pro účely naplnění skutkové podstaty za vhodnější a 

Akceptováno. 
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širší.“. Úřad navrhuje úpravu textu, aby tento odpovídal 

návrhu. 

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že v rámci návrhu 

zůstávají zachována obě písmena, tedy c) i d), avšak 

v upraveném znění, navrhuje Úřad upravit tuto část 

Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace tak, aby 

tato odpovídala textu návrhu novelizačního bodu č. 9. 

 

2. K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 

V části 2, bodu 2E je u Varianty 2 ve čtvrtém odstavci 

uvedeno, že dojde k úpravě dispozice skutkové podstaty 

u § 37a odst. 2 písm. n). Úřad navrhuje úpravu textu, aby 

tento odpovídal návrhu. 

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že v rámci návrhu není 

ustanovení § 37a odst. 2 písm. n) měněno, navrhuje Úřad 

upravit tuto část Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 

regulace tak, aby tato odpovídala textu návrhu, tedy 

vypuštěním části textu týkající se ustanovení § 37a odst. 

2 písm. n). 

Akceptováno. 

3. K Důvodové zprávě – Obecná část 

Úřad navrhuje v zájmu upřesnění úpravu textu v bodu 9 – 

Zhodnocení korupčních rizik, a to vypuštěním slov „s 

výjimkou samotného držitele poštovní licence“ v druhé 

větě prvního odstavce. 

Odůvodnění: V předmětné části Důvodové zprávy je 

uvedeno, že „Provozovatelé poštovních služeb s 

výjimkou samotného držitele poštovní licence se již na 

kompenzacích nebudou podílet, nebude tedy třeba 

stanovovat jejich podíl na příspěvcích do kompenzačního 

fondu a tyto příspěvky vymáhat.“. Samotný držitel 

poštovní licence se také nebude podílet na kompenzaci, 

pouze mu bude uhrazena jen ta část čistých nákladů, 

která ze zákona představuje nespravedlivou finanční 

zátěž. 

Akceptováno. 
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Další doporučující připomínky  

K Důvodové zprávě – Zvláštní část, bod 3 – navrhujeme 

vložit v první větě za slovo „držitel“ slovo „poštovní“ . 

 

K Důvodové zprávě – Zvláštní část str. 11 – 

doporučujeme upravit označení části týkající se 

odůvodnění úprav § 37a, jedná se o body 9 (nikoli 8) až 

15 novely. 

 

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace – 

v části 4 je v tabulce pod bodem 4A uvedeno, že způsob 

financování čistých nákladů držitele poštovní licence je 

předmětem řízení před Evropskou komisí. Pro upřesnění 

doporučuje Úřad upravit sdělení tak, aby z materiálu bylo 

zřejmé, že prozatím formální vyšetřovací řízení nebylo 

Evropskou komisí zahájeno. 

 

Akceptováno jinak, navržený text byl vypuštěn. 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

financí 

 

Zásadní připomínka: 

K financování 

V materiálu je otázka finančního zajištění řešena pouze 

v části V. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 

regulace, a to v rámci bodu 5. Implementace doporučené 

varianty a vynucování. Zde je uvedeno, že Ministerstvo 

financí zajistí navýšení rozpočtové kapitoly ČTÚ o dané 

částky pro úhradu kompenzace čistých nákladů v letech 

2018–2020 v souhrnné výši 800 mil. Kč V této 

souvislosti upozorňujeme, že ve vládou schváleném 

rozpočtu kapitoly ČTÚ na rok 2018 i SDV 2019 a 2020 

je dané navýšení již promítnuto. Požadujeme proto 

formulaci v textu upravit. 

 

Akceptováno. Text dotčené části byl upraven ve smyslu 

připomínky. 

Doporučující připomínky  

1. Část první čl. I bod 1 
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§ 6 odst. 4: : slova „tomto případě“ nahradit slovy „těchto 

případech“ – jedná se o více případů, kdy může Úřad 

provozovateli uložit rozhodnutím, aby provedl změnu 

poštovních podmínek, aniž by bylo nutné aplikovat 

odstavec 3 tohoto paragrafu. 

Neakceptováno.  

Vždy se jedná o konkrétní případ, byť podkladem pro 

rozhodnutí o uložení změny podmínek může být více 

skutečností. 

2. Bod 2 

§ 22 odst. 10: i když jsme si vědomi, že se jedná o 

harmonizační ustanovení, považujeme za nadbytečný 

obrat, týkající se skončení platnosti poštovní licence „z 

jakéhokoli důvodu“, a proto doporučujeme tato slova 

vypustit. Důvod není rozhodný, rozhodné je, že platnost 

poštovní licence skončila. 

V témže odstavci doporučujeme nahradit slovo 

„povinnosti“ slovem „licence“. Je zřejmé, že dosavadní 

držitel poštovní licence pokračuje v poskytování 

základních služeb v rozsahu udělené poštovní licence, a 

nikoli v rozsahu udělené povinnosti; ta se neuděluje, ale 

stanoví a buď se plní (dobře či špatně) nebo neplní. 

 

 

 

Akceptováno jinak. Text odstavce 10 byl na základě vypořádání 

zásadní připomínky MV vypuštěn. 

3. Bod 3 

§ 34b odst. 7: slovo „obdobně“ doporučujeme 

systematicky zařadit až na konec věty – jde o obvyklý 

legislativní obrat. 

 

Akceptováno jinak, navržený text byl vypuštěn. 

 

4. Bod 4 

§ 34c odst. 2: jsme názoru, že přehlednosti právní úpravy 

by prospělo, kdyby text doplňovaný do odstavce 2 byl 

novým samostatným odstavcem 3.  

Novelizační bod by byl za předpokladu přijetí této 

připomínky uvozen větou „„X. V § 34c se za odstavec 2 

vkládá odstavec 3, který zní:  

Dosavadní odstavec 3 by bylo třeba označit jako odstavec 

4.  

Za předpokladu přijetí této připomínky by měl být v 

 

 

Akceptováno jinak, text odstavce 2 se po úpravě doplňuje 

pouze o 1 větu. 
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následujícím novelizačním bodě doplněn a takto označen 

odstavec 5. 

5. Bod 6 

§ 34d: V souvislosti s předloženou novelizací § 34d 

konstatujeme, že by bylo velmi žádoucí odstranit hrubý 

nedostatek v dosavadním znění, který představuje 

dovětek v odstavci 2. Tento dovětek by měl být 

samostatným odstavcem 3, formulovaným takto: 

 

„(3) Čisté náklady neuvedené v odstavci 2 se nepovažují 

za nespravedlivou finanční zátěž.“.  

  Za předpokladu přijetí této připomínky by bylo možné 

oba odstavce spojit jediným novelizačním bodem, 

uvozeným větou „X. V § 34d se za odstavec 2 vkládají 

nové odstavce 2 a 3, které znějí:“.  

Legislativně by bylo třeba označit dosavadní odstavce 3 

až 6 jako odstavce 5 až 8.  

Tomuto novelizačnímu bodu (nyní novelizační bod 6) by 

však musel být předřazen novelizační bod, který by zrušil 

dovětek v odstavci 2, např. takto:  

„X. V § 34d odst. 2 písm. c) se středník nahrazuje tečkou 

a slova „ostatní čisté náklady se nepovažují za 

nespravedlivou finanční zátěž.“ se zrušují.“. 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Změna ustanovení § 34d se z návrhu zcela 

vypouští. Pokud jde o připomínku k platnému znění § 34d je 

třeba uvést, že předmětná úprava byla přijata pozměňovacím 

návrhem v rámci projednávání novely zákona o poštovních 

službách v roce 2015 v Poslanecké sněmovně (ve Sbírce 

publikovaná jako zákon č. 319/2015 Sb.) za účelem upřesnění 

normativního textu a vyvarování se případným interpretačních 

nejasností při uplatňování nároku na úhradu čistých nákladů. 

6. Bod 7 

doporučujeme zachovat název § 34e, tj. vypustit 

novelizační bod 7, a celou věc, tj. formulaci nového 

ustanovení, týkajícího se řízení před Evropskou komisí, 

řešit novým 34f, zahrnutým do nově formulovaného 

novelizačního bodu 7, kterým obsahově bude navrhovaný 

odstavec 3 v § 34e. Tento paragraf doporučujeme nazvat 

„Řízení před Evropskou komisí“.  

 

Neakceptováno. Nejedná se o vlastní řízení před Evropskou 

komisí, upravuje se pouze možnost vedení tohoto řízení. 
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Touto úpravou by také odpadla úvodní část odůvodnění 

k novelizačnímu bodu 7. 

 

 

 

 

7. 7. Před část druhou předřadit navrhovanou část třetí při 

vypuštění jejího nadpisu a čl. III označit jako čl. II. 

Přechodná ustanovení se týkají části první, a proto musí 

být její součástí, byť formou samostatného článku.  

V důsledku této systematické úpravy nahradit v části 

druhé číslo „II“ číslem „III“. 

K dosavadní části druhé však upozorňujeme, že podle 

Legislativních pravidel vlády se přechodná ustanovení 

zpravidla nenovelizují. Podle našeho názoru je sice 

možné ve výjimečných případech přechodná ustanovení 

novelizovat, ale pouze v případě, kdy ještě jejich 

novelizace nenabyla účinnosti, což není tento případ 

(zákon č. 319/2015 Sb. nabyl účinnosti 1. ledna 2016).  

Novelizace již účinných přechodných ustanovení podle 

našeho názoru vnáší do právních vztahů nejistotu, může 

být shledána retroaktivní a je z těchto důvodů legislativně 

nevhodná.  

Doporučujeme proto tuto otázku, řešenou v bodě 1 

přechodných ustanovení, ještě znovu posoudit, protože 

jsme názoru, že řízení zahájená před účinností této novely 

by měla být dokončena podle dosavadního znění zákona 

o poštovních službách, a to se všemi důsledky a s 

případnou korekcí podle bodu 4, a nikoli ze zákona 

zastavena (bod 1).  

 

Akceptováno. 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

Neakceptováno. Předmětná novelizace je provedena právě za 

účelem zvýšení právní jistoty touto úpravou dotčených 

subjektů.  

 

 

 

 

 

 

 

 Navržené znění vychází z vládou schváleného materiálu 

k návrhu opatření k zamezení vzniku případných škod 

souvisejících s nemožností aplikovat ustanovení zákona o 

poštovních službách v části financování čistých nákladů 

představujících nespravedlivou finanční zátěž prostřednictvím 

tzv. kompenzačního fondu. Zde byla vládou odsouhlasena 

varianta řešení pro financování úhrady nákladů představujících 

nespravedlivou zátěž spočívající ve zrušení tzv. kompenzačního 

fondu i pro roky 2013 a 2014 a v souvislosti s tím bylo 

nezbytné se vyrovnat i s řízeními, která v důsledku schváleného 

řešení nemohou být dokončena podle stávající právní úpravy a 
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zanikla i povinnost platby do kompenzačního fondu jeho 

původním plátcům. Není proto možné dokončit řízení zahájená 

před účinností této novely podle dosavadního znění poštovního 

zákona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pokud jde o bod 3, máme pochybnosti o tom, zda 

úprava, podle které rozhodnutí Úřadu pozbývají ze 

zákona právní účinky, není v rozporu s principem právní 

jistoty, neboť byla vydána na základě platné a účinné 

právní úpravy. Pokud tato úprava zůstane v návrhu 

zachována, je třeba se s touto otázkou vypořádat alespoň 

v důvodové zprávě. 

9. V bodě 2 není jasné, komu stát uhradí výši čistých 

nákladů, která podle rozhodnutí Úřadu představuje 

nespravedlivou finanční zátěž. V tomto směru 

doporučujeme text doplnit. V témže bodě doporučujeme 

nahradit slovo „okamžiků“ slovem „dnů“ (v 

Důvody pro použití tohoto řešení viz výše. Důvodová zpráva 

bude v tomto smyslu doplněna. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno částečně, text byl upraven podle připomínek MS. 
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bezprostředně předcházejícím textu se hovoří o dnech, 

nikoli o okamžicích), dále vypustit slova „podle věty 

první“ pro bezprostřední návaznost obou vět tohoto bodu 

a za slova „800 mil. Kč“ vložit čárku. 

10. Dosavadní část čtvrtou označit jako ČÁST TŘETÍ. 
Akceptováno. 

Ministerstvo 

zemědělství 
k Části druhé návrhu zákona – změna zákona č. 

319/2015 Sb. 

Ač legislativní pravidla vlády přísně nevylučují 

novelizace přechodných ustanovení (čl. 55 odst. 5 

"Přechodná ustanovení a text nadpisu v právním 

předpisu se zpravidla nenovelizují;…"), je třeba dle 

našeho názoru zvažovat účelnost a vhodnost takového 

ustanovení. 

V navrhovaném ustanovení předkladatel zasahuje do 

vztahu dvou jiných předpisů vyjádřených v přechodném 

ustanovení zákona č. 319/2015 Sb., resp. do právních 

vztahů, které vznikly dokonce před účinností zákona č. 

319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., 

o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Jedná se o nepřípustnou retroaktivitu nového 

(navrhovaného) předpisu. 

Předkladatel dva roky po účinnosti přechodného 

ustanovení zcela mění jeho smysl. Máme za to, že tento 

způsob změny právního předpisu by působil zmatečně 

tím, že není jasné, jak se tedy od 1. 1. 2016 mělo 

při úhradě čistých nákladů na poskytování základních 

služeb postupovat. 

Požadujeme tedy Část druhou návrhu zákona zcela 

vypustit. Cíle, který předkladatel sleduje, tedy 

neaplikace původního znění § 34c  zákona o poštovních 

 

 

Vysvětleno. 

Předkladatel si je vědom toho, že se jedná o poněkud 

nestandardní řešení ale vzhledem k daným okolnostem, kdy je 

nezbytné do poštovního zákona v souladu s již výše zmíněným 

usnesením vlády č. 219 ze dne 22. března 2017 k materiálu 

„Návrh opatření k zamezení vzniku případných škod a 

minimalizace rizik souvisejících s nemožností aplikovat 

ustanovení zákona o poštovních službách v části financování 

čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž 

prostřednictvím tzv. kompenzačního fondu v souvislosti se 

šetřením Evropské komise pro možnou nedovolenou podporu 

vůči České poště“ promítnout vládou schválenou a v tomto 

materiálu uvedenou variantu spočívající ve zrušení tzv. 

kompenzačního fondu pro roky 2013 a 2014 a dále v úhradě 

čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž 

ze státního rozpočtu, a to v celkové výši 800 mil Kč za oba 

roky, nevidí předkladatel jinou možnost, než to řešit 

prostřednictvím přechodných ustanovení, jak je uvedeno 

v předloženém návrhu. V dané situaci navržené řešení 

minimalizuje případná rizika, která byla identifikována pro 

případ, že by nedošlo ke zrušení tzv. kompenzačního fondu i 

pro roky 2013 a 2014 (novelou poštovního zákona zákonem č. 

319/2015 Sb. byl kompenzační fond a povinnost do tohoto 

fondu přispívat zrušeny a úhradu čistých nákladů 

představujících nespravedlivou finanční zátěž převzal státní 

rozpočet, přičemž tato úprava se podle přechodných ustanovení 
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službách (znění účinného před nabytím účinnosti zákona 

č. 319/2015 Sb.), je nepochybně možné dosáhnout 

jiným legislativním řešením. 

Tato připomínka je zásadní. 

použila i pro účetní období roku 2015), retroaktivní změna 

nebude mít negativní vliv na dotčené subjekty a nepoškodí je, 

naopak ve vztahu k nim odstraňuje povinnost příspěvku do 

kompenzačního fondu. 

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti a 

legislativu 

 

k K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ 

RIA) 

1. Požadujeme doplnit definici problému o popis věcné 

podstaty problémů řešených navrhovanou úpravou a 

jejich důsledků a o empirické údaje, z nichž bude 

možno dovodit závažnost těchto problémů. Zejména  

u změny způsobu financování čistých nákladů držitele 

poštovní licence na základní služby není z předložené 

ZZ RIA vůbec zřejmé, v čem konkrétně spočívá reálný 

problém - argument, že navrhované řešení odpovídá 

rozhodnutí vlády, stejně jako odkaz na nelegislativní 

materiály, které byly podkladem tohoto rozhodnutí, 

nepředstavují dostatečnou náhradu příslušných 

informací, které musejí být obsaženy v ZZ RIA 

samotné. V této části je tedy třeba ZZ RIA doplnit o 

analýzu reálné ne/aplikovatelnosti rušené úpravy a 

jejích důsledků (možný rozpor s evropským právem, 

nejasný okruh povinných subjektů, soudní spory, vliv 

na ekonomickou situaci držitele poštovní licence, 

riziko náhrady škody ze strany státu apod.). Dále je 

nezbytné doplnit u možnosti prodloužení poštovní 

licence dosavadního držitele vysvětlení, proč není za 

dostatečné řešení popsaného problému považována 

možnost udělení licence nejvhodnějšímu provozovateli 

poštovních služeb podle stávající úpravy, a u změny 

poštovních podmínek a u přestupků faktické údaje 

ohledně četnosti daných problémů, a to v rozsahu 

relevantním  

 

Akceptováno. 
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pro posouzení potřebnosti nové úpravy a správnosti 

dalších použitých argumentů, zejména v rámci 

porovnání přínosů a nákladů variant (počet případů 

rozporu poštovních podmínek se zákonem, počet 

případů, kdy provozovatel nerespektuje příslušnou 

výzvu ČTÚ, počet případů, kdy je neoprávněnost 

výzvy zjištěna až v rámci přestupkového řízení, 

průměrná délka aplikace nezákonných poštovních 

podmínek  

po obdržení výzvy, škody pro spotřebitele apod.; počet 

případů konkretizovaného nezákonného jednání 

nepokrytého skutkovou podstatou přestupku a jejich 

důsledky, reálné potíže s nepřesným vymezením 

konkrétních skutkových podstat a jejich důsledky 

apod). 

Tato připomínka je zásadní 

2. 2. Požadujeme v příslušné části ZZ RIA podrobněji 

vyhodnotit přínosy  

a náklady jednotlivých variant, tj. uvést všechny 

relevantní přínosy  

a náklady pro všechny dotčené subjekty, dostatečně 

je konkretizovat,  

a kde je to možné, i kvantifikovat. U změny způsobu 

financování čistých nákladů držitele poštovní licence 

na základní služby je zejména třeba doplnit, kolik 

provozovatelů poštovních služeb se mělo podílet na 

kompenzačním fondu a v jaké celkové výši, jaké má 

změna finanční dopady na držitele poštovní licence 

(tj. o kolik je úhrada ze státního rozpočtu vyšší či 

nižší než úhrada z kompenzačního fondu, a to 

s rozlišením příspěvku tohoto držitele samotného, 

jaké administrativní náklady jsou spojené s oběma 

alternativními způsoby financování, a to na straně 

Akceptováno v rámci disponibilních pokladů. 
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státu, držitele poštovní licence, u nulové varianty  

i u provozovatelů poštovních služeb apod. U 

prodloužení licence (nebude-li hodnocení dopadů 

zvolené varianty v návaznosti  

na předchozí připomínku zcela modifikováno) je 

namístě zejména upřesnit povahu sociálních a 

ekonomických dopadů (včetně odhadovaného počtu 

subjektů reálně dotčených neposkytováním 

základních služeb, popř. i souvisejících služeb, a to 

včetně demografických charakteristik). U změny 

poštovních podmínek je nezbytné zejména 

specifikovat dopady na spotřebitele (při současném 

vysvětlení, proč je u nulové varianty spatřováno 

vyšší riziko existence nezákonných poštovních 

podmínek než u varianty zvolené) a doplnit  

pro obě varianty odhad s nimi spojených 

administrativních nákladů (pro ČTÚ, popř. i soudy, a 

pro provozovatele poštovních služeb); u přestupků 

rovněž popsat administrativní náklady ČTÚ a 

konkretizovat dopady na spotřebitele, popř. na 

hospodářskou soutěž. 

3.  

4. Tato připomínka je zásadní. 

4. 3. Požadujeme u stanovení pořadí variant vycházet z  

identifikovaných přínosů a nákladů konkretizovaných 

na základě předchozí připomínky (stávající porovnání 

variant v podobě „bude/nebude vyřešen problém s 

dosavadním způsobem financování“ či omezené na 

faktický popis obsahu stávající a navrhované úpravy je 

naprosto bezobsažné), podložit uváděná tvrzení 

odpovídající analýzou, popř. je modifikovat  

(např. označení nových institutů v řízení o čistých 

nákladech za „zásadní nástroj posouzení klíčových 

otázek“ či nového způsobu zajištění změny poštovních 

 

Akceptováno. 
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podmínek za „efektivní nástroj“, argumentace 

ohrožením zajištění poskytování základních služeb či 

nižší rychlostí a účinností stávajícího způsobu zajištění 

změny poštovních podmínek)  

a jednoznačně určit kritéria, podle nichž jsou vzájemně 

porovnávány alternativní varianty v jednotlivých 

segmentech navrhované úpravy. 

5.  

Tato připomínka je zásadní. 

Doporučující připomínky k závěrečné zprávě 

z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

6.  

 

1. Doporučujeme pro větší přehlednost rozčlenit všechny 

části ZZ RIA, stejně jako jejího shrnutí podle 

jednotlivých segmentů navrhované právní úpravy 

(obdobně jako je tomu u návrhu variant řešení, 

vyhodnocení jejich přínosů a nákladů a stanovení 

jejich pořadí). 

 

Akceptováno jinak – na základě výsledků připomínkového 

řízení byly některé segmenty navrhované úpravy vypuštěny, 

přehlednost je tak považována za dostačující. 

2. Doporučujeme u popisu cílového stavu (stejně jako 

v příslušné části shrnutí ZZ RIA) vymezit cíle věcně, 

tj. ve vztahu k dosažení určité hodnoty či postavení 

dotčených subjektů, nikoli prostřednictvím obsahu 

navrhované úpravy.  

 

Vysvětleno – hodnoty a postavení dotčených subjektů jsou dle 

názoru předkladatelů v rámci možností vymezeny. 

3. Doporučujeme u přezkumu účinnosti regulace uvést 

konkrétní indikátory, na jejichž základě bude 

posuzována účinnost navrhované právní úpravy (jejích 

segmentů), popř. její nezamýšlené důsledky. 

 

Akceptováno částečně - Vysvětleno – u jednotlivých segmentů 

je obtížné, ne-li nemožné stanovit jednoduché měřitelné 

indikátory. Základním cílem je změnit způsob financování 

základních služeb.  

Úřad vlády – 

odbor 

kompatibility 

 

Obecně k návrhu a zejména k části třetí, Čl. III - 

přechodná ustanovení  

 

Předložený návrh mění financování čistých nákladů 

držitele poštovní licence za roky 2013 a 2014 v tom 

smyslu, že navrhuje vyplatit finanční kompenzaci ve výši 

Vysvětleno 

Výši čistých nákladů za roky 2013 a 2014 ČTÚ ověřil a svým 

rozhodnutím stanovil v souladu s úpravou stanovenou zákonem 
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800 mil. Kč ze státního rozpočtu České poště, a to zpětně, 

za výše uvedené roky. V tomto ohledu jsou, jak je 

uvedeno výše, dotčena pravidla poskytování veřejných 

podpor stanovená právem EU a dále také pravidla 

stanovená ve směrnici 97/67/ES, v konsolidovaném 

znění. I přes to, že pravidla stanovená směrnicí nejsou 

příliš podrobná, vyplývá z nich jednoznačně, že pokud 

dochází ke změně opatření k zajištění poskytování 

všeobecných služeb (čl. 4), má být Evropská komise 

o těchto opatřeních informována, a dále, že národní 

regulační orgán (ČTÚ) je odpovědný za ověření čistých 

nákladů (viz příloha I ke směrnici, část B). Navržená 

forma zpětné kompenzace nákladů ze státního rozpočtu 

neumožňuje, aby ČTÚ toto ověření provedl a aby 

zhodnotil, zda navržený systém odpovídá 

požadavkům stanoveným právem EU. V tomto smyslu 

tedy nemůže být povinnost stanovená směrnicí 

splněna, což de facto zakládá rozpor návrhu se směrnicí.  

Vedle případných námitek týkajících se retroaktivity v 

rozhodování, které má ústavní rozměr, je pak nutné z 

hlediska práva EU upozornit i na to, že zpětné 

dorovnávání může být problematické i z hlediska 

pravidel veřejné podpory v právu EU. Konkrétně 

rozsudek Altmark Trans (C-280/00), kterým bylo 

argumentováno během poslední novely zákona o 

poštovních službách schválené pod č. 319/2015 Sb. 

(vládní čj. 225/15), jasně uvádí, že veřejnými dotacemi, 

které splňují podmínky závazku veřejné služby a navíc 

nepředstavují veřejnou podporu, jsou kromě jiného jen 

takové dotace, které jsou formulovány na základě předem 

stanovených parametrů, jež jsou zároveň objektivní 

a transparentní. Této podmínce tedy navržený systém 

nevyhovuje a je tudíž nutno mít za to, že zpětná 

kompenzace představuje veřejnou podporu.  

č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Rozhodnutí vlády o 

změně způsobu financování čistých nákladů pro uvedené roky, 

a to z kompenzačního fondu na financování prostřednictvím 

státního rozpočtu vycházelo i z doporučení Evropské komise. 

Notifikace veřejné podpory pro celé období 2013 – 2017 

v současné době probíhá. Předcházela ji celá série konzultací, 

které probíhají i v současné době. Ve smyslu návrhu 

předkládané novely - § 34e odst. 3 čisté náklady nebudou 

uhrazeny, dokud Evropská komise nerozhodne o oprávněnosti 

úhrady z hlediska nedovolené veřejné podpory. 
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Dále jsme názoru, že při zpětné kompenzaci, která je 

předmětem návrhu, nelze aplikovat ani rozhodnutí 

Komise 2012/21/EU o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 

fungování Evropské komise na státní podporu ve formě 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 

určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 

obecného hospodářského zájmu, neboť nastavený 

mechanismus kompenzace bezezbytku nenaplní všechna 

relevantní ustanovení rozhodnutí, na základě nichž by 

bylo možné veřejnou podporu bez předchozí notifikace 

Evropské komisi oprávněně přiznat. Poukázat je možno 

zejména na čl. 2 odst. 2 rozhodnutí, který omezuje 

použití rozhodnutí pouze na případy, kdy je služba 

obecného zájmu poskytována nejdéle po dobu 10 let. 

Další závazné parametry stanoví čl. 4 rozhodnutí, tj. 

např. uvedení popisu kompenzačního mechanismu a 

parametrů, povinnost kontroly a přezkoumání 

vyrovnávací platby, stanovení opatření k zamezení a 

vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby a konečně 

i samotný odkaz na rozhodnutí 2012/21/EU, které návrh 

neobsahuje. 
 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že návrh zakládá 

veřejnou podporu, kterou bude nutné notifikovat 

Evropské komisi. Z návrhu nepřímo vyplývá, že 

předkladatel s notifikací Evropské komisi počítá (viz i 

bod 4. přechodných ustanovení), nicméně v důvodové 

zprávě není postup předkladatele nijak detailněji 

rozebrán. Ani z čl. III bodu 2. přechodných ustanovení 

nevyplývá úplně zřetelně, že v každém případě je nutno 

čekat na rozhodnutí Evropské komise o oprávněnosti 

podpory. Takové stanovisko je o to důležitější, že dle str. 

12 důvodové zprávy je systém finanční kompenzace t. č. 
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šetřen Evropskou komisí pro možnou nedovolenou 

podporu vůči České poště. 
 

Závěrem lze tedy konstatovat, že z hlediska naplnění 

požadavků práva EU vyplývajících ze směrnice 

97/67/ES, v konsolidovaném znění, i z oblasti práva 

veřejných podpor lze vnímat jako problematické 

nastavení systému tím způsobem, že je zamezeno 

rozhodování národního regulačního orgánu (ČTÚ), a 

v souvislosti s tím není možné vyloučit, že dojde k 

napadení nového režimu z hlediska poskytnutí 

nedovolené veřejné podpory České poště.  

 

Jsme tudíž názoru, že bude nutné vstoupit s Evropskou 

komisí do konzultací ohledně nastavení systému 

poskytování všeobecných služeb (viz čl. 4 směrnice 

v návaznosti mj. na zastavení řízení před ČTÚ) a dále 

notifikovat nový systém zpětné podpory Evropské 

komisi, přičemž před vyplacením kompenzace bude 

nutné vyčkat jejího rozhodnutí o oprávněnosti podpory. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

 

1. K části první čl. I bodu 2 (§ 22 odst. 10) 

Vzhledem k nevhodně zvolené formulaci druhé části 

ustanovení doporučujeme nahradit slova „poskytování 

základních služeb v rozsahu udělené poštovní povinnosti 

dosavadní držitel poštovní licence a považuje se pro 

účely tohoto zákona“ slovy „plnění poštovní povinnosti 

dosavadní držitel poštovní licence, který se pro účely 

tohoto zákona považuje“, neboť tato považujeme za 

terminologicky i stylisticky správná. 

 

 

Akceptováno jinak. Text tohoto ustanovení se na základě 

vypořádání zásadní připomínky MV z návrhu vypouští. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K části první čl. I bodům 4 a 6 (§ 34c odst. 2 a § 34d  
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odst. 3) 

Doporučujeme nahradit nevhodně formulovanou 

podmínku „Je-li více držitelů poštovní licence,“ např. 

slovy „Je-li poštovní licence udělena více držitelům,“ 

nebo slovy „Je-li uděleno více poštovních licencí,“. 

Akceptováno jinak. Text byl z návrhu vypuštěn. 

K části první čl. I bodu 4 (§ 34c odst. 2) 

Doporučujeme vysvětlit, proč se v doplňovaných větách 

řeší pouze právě první rok platnosti poštovní licence, 

neboť toto není z důvodové zprávy zřejmé. 

 

Akceptováno.  

 

K části první čl. I bodu 5 (§ 34c odst. 4) 

a) Vzhledem k vyššímu množství formálních i 

obsahových nedostatků navrhované textace daného 

ustanovení doporučujeme nahradit jeho předkládané 

znění např. takto: 

„(4) Držitel poštovní licence podle § 22 odst. 10 může 

podat u Úřadu žádost o úhradu předběžných čistých 

nákladů pouze v případě, že pokračuje v plnění poštovní 

povinnosti déle než 6 měsíců.“. 

b) Doporučujeme vyjasnit otázku, zda je toto ustanovení 

transpoziční. V rozdílové tabulce je sice uvedeno, avšak 

obsahově indikovanému čl. 3 odst. 7 prováděné směrnice 

příliš neodpovídá a také není v samotném návrhu 

označeno podtržením a uvedením čísla CELEX. 

 

Akceptováno jinak, text byl vypuštěn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

K části první čl. I bodu 6 (§ 34d odst. 3) 

a) Doporučujeme vypustit slova „v případě, že v součtu 

přesahují hodnoty uvedené v odstavci 2 písm. a) až c),“, 

neboť je považujeme za nedůvodná a nadbytečná 

s ohledem na skutečnost, že nelze uhradit více než 

zákonné limity. 

b) Upozorňujeme, že je v důsledku vložení nového 

odstavce 3 potřeba přečíslovat odkazy ve zbývajících 

odstavcích předmětného paragrafu. Z toho důvodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno jinak, text byl na základě zásadních připomínek 
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doporučujeme do návrhu zapracovat další novelizační 

bod se zněním:  

„x. V § 34d odst. 5 až 7 se číslo „3“ nahrazuje číslem 

„4“.“. 

 

MV vypuštěn. 

K části druhé čl. II 

S odkazem na čl. 51 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme na konci textu ustanovení doplnit slova 

„zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona“. 

 

  

Akceptováno. 

K části třetí čl. III 

Nesouhlasíme se zařazením přechodných ustanovení do 

samostatné části, neboť takový legislativně technický 

postup považujeme za nestandardní. Doporučujeme 

proto, aby předkladatel určil, která z přechodných 

ustanovení patří k části první (tj. k novele zákona 

o poštovních službách) a která k části druhé (tj. k novele 

jeho novely – zákon č. 319/2015 Sb.), a podle toho je 

v rámci návrhu zařadil buď jako čl. II do části první, 

anebo jako čl. IV do části druhé, neboť přechodná 

ustanovení mají být podle ustálené legislativní praxe 

vždy umístěna za posledním bodem novely právního 

předpisu, k němuž se vztahují. 

K části třetí čl. III bodům 1 až 3 

Vzhledem k zaužívaným pravidlům tvorby textace 

přechodných ustanovení doporučujeme nahradit slova 

„ve znění účinném do 31. 12. 2015“ slovy „ve znění 

účinném přede dnem 1. ledna 2016“. 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

K části třetí čl. III bodu 2 

Upozorňujeme na nesoulad mezi návrhem a jeho 

odůvodněním ve zvláštní části důvodové zprávy. V tom 

 

Akceptováno.  
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je jednak uvedeno, že je termín úhrady čistých nákladů 

představujících nespravedlivou finanční zátěž stanoven 

„ke konci března“ (oproti tomu návrh uvádí  

1. březen), a které taktéž neobsahuje třetí variantu lhůty 

pro výplatu spočívající v 90 dnech ode dne nabytí 

účinnosti návrhu. Z toho důvodu doporučujeme upravit 

text důvodové zprávy tak, aby odpovídal návrhu. 

 

K části čtvrté čl. IV 

S odkazem na čl. 53 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme stanovit konkrétní datum, ke kterému má 

návrh nabýt účinnosti. Tento termín pak doporučujeme 

doplnit také do shrnutí závěrečné zprávy RIA. 

 

Akceptováno.  

Vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby návrh nabyl účinnosti co 

nejdříve, navrhuje se nabytí účinnosti 15. dnem po jeho 

vyhlášení. 

K hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Doporučujeme revidovat část věnovanou implementaci 

práva EU, jelikož není v souladu s návrhem. Konkrétně 

je v ní uvedeno, že návrh implementaci práva EU 

neprovádí, ačkoli je k němu přiložena rozdílová tabulka a 

některá jeho ustanovení jsou vykázána jako transpoziční. 

Taktéž zde není uveden termín stanovený pro 

implementaci. 

 

Akceptováno. 

 

Ministerstvo 

školství, mládeže a 

tělovýchovy 

 

Doporučující připomínky 

1. K materiálu, úvodní věta: Upozorňujeme, že zákon 

o poštovních službách byl mimo uvedené také 

novelizováno zákonem č. 183/2017 Sb., který by v 

úvodní větě měl být také uveden. Doporučujeme 

materiál doplnit ve smyslu uvedeném.  

 

Akceptováno. 

2. K materiálu, čl. II: Vzhledem ke skutečnosti, že 

obratem „na konci textu“ se určitá slova doplňují před 

znaménko, dle čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel 

vlády, doporučujeme tečku na konci doplňovaných 

slov odstranit. 

 

Akceptováno. 
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3. K materiálu, čl. III: Dle čl. 40 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády by měl být název měsíce v datu vypsán 

slovem. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu 

uvedeném. 

 

 

 

Akceptováno. 

4. K Platnému znění dotčených částí zákonů 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění: 
Doporučujeme změny zaváděné novelizačními body 

důsledněji promítnout do Platného znění. Např. na 

konci § 37a odst. 1 písm. c) a d) není doplněna čárka, 

což je v rozporu s navrhovaným novelizačním bodem 

9., dále také na konci § 37a odst. 4 písm. g) nemají 

být před tečkou uvozovky atd. 

 

Akceptováno. 

Úřad pro ochranu 

hospodářské 

soutěže 

 

V souvislosti s návrhem ustanovení § 22 odst. 10 zákona 

č. 29/2000 Sb., o poštovních službách upozorňuji, že 

platba spojená s úhradou za základní služby v rozsahu 

udělené poštovní povinnosti nad rámec platnosti této 

licence představuje veřejnou podporu, která je 

protiprávní. Tento závěr vychází z předpokladu, že 

Evropská komise bude v rámci řízení o veřejné podpoře 

na financování poskytování základních služeb posuzovat 

a případně tedy schválí podporu pouze na dobu řádné 

platnosti příslušné licence. 

Obecně je v souvislosti s veřejnou podporou na účely 

základních (poštovních) služeb k dispozici výjimka 

z povinnosti tzv. notifikace Evropské komisi, a to 

v podobě rozhodnutí Komise (EU) ze dne 20. prosince 

2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací 

platby za závazek veřejné služby udělené určitým 

podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu (č. 2012/21/EU) (dále jen 

„Rozhodnutí SOHZ“). 

 

Vysvětleno – Akceptováno. 

Pravidla notifikace veřejné podpory budou ve všech případech 

respektována. Text odstavce 10 byl na základě vypořádání 

zásadní připomínky MV vypuštěn. 
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Jednou z podstatných podmínek této výjimky je dodržení 

roční výše vyrovnávací platby, která činí 15 mil. EUR. 

Za účelem souladu navrhované změny s právní úpravou 

v oblasti veřejné podpory navrhuji výslovně uvést, že 

výše podpory určené na poskytování základních 

služeb ve smyslu § 22 odst. 10 zákona č. 29/2000 Sb., o 

poštovních službách, tedy výše úhrady čistých 

nákladů představujících nespravedlivou finanční 

zátěž za období od skončení platnosti poštovní licence 

do právní moci rozhodnutí o udělení následující 

poštovní licence, nepřesáhne výši, pro kterou je dána 

výjimka z oznamovací povinnosti stanovené v čl. 108 

odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Současně 

je nutné vyhovět ostatním podmínkám touto 

výjimkou uloženým, zejména musí být v pověření (které 

má povahu právního aktu) vymezeno trvání „nového“ 

závazku veřejné služby (je třeba si uvědomit, že podpora 

pro dosavadního držitele poštovní licence bude 

Evropskou komisí schválena pouze „na řádnou“ dobu 

platnosti licence), a rovněž odkaz na předpis, kterým je 

zmiňovaná výjimka z povinnosti oznámení Evropské 

komisi upravena.  

Je třeba dále ověřit, zda jsou tím, že se dosavadní držitel 

poštovní licence považuje za držitele poštovní licence ve 

smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách i po 

skončení platnosti poštovní licence, splněny i ostatní 

podmínky dané výjimky (tedy, zda lze mít za to, že zákon 

o poštovních službách či rozhodnutí Českého 

telekomunikačního úřadu o udělení poštovní licence 

obsahuje i ve vztahu k postavení dosavadního držitele 

poštovní licence ve smyslu § 22 odst. 10 zákona č. 

29/2000 Sb., o poštovních službách veškeré údaje 

požadované Rozhodnutím SOHZ, a dále, že je zajištěno 
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na straně dosavadního držitele poštovní licence oddělené 

účtování o jiných jím vyvíjených hospodářských 

činnostech). Konečně je třeba ze strany poskytovatele 

provádět kontroly, že nedošlo k tzv. nadměrnému 

vyrovnání, a to během doby trvání „přechodného“ 

pověření a na konci této doby, a zasílat na adresu Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) 

výkazy o podpoře poskytnuté dle Rozhodnutí SOHZ za 

účelem zpracování přehledu, který Úřad Evropské komisi 

zasílá ve dvouletých intervalech.  

Předložený návrh výše popsané požadavky neupravuje, 

ani neupřesňuje, jakým (jiným) způsobem bude zajištěn 

soulad s veřejnou podporou určenou na poskytování 

základních služeb po „přechodnou dobu“. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

  

k části VI. „Platné znění dotčených částí zákonů 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění“: Číslování 

odstavce, na který je odkazováno v ustanovení § 34d 

odst. 5-7, není upraveno v souladu s novým číslováním 

(namísto „odst. 3“ má být uvedeno „odst. 4“).  

 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno jinak, text byl vypuštěn. 

Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

§ 6 odst. 4 

Výzva ke změně podmínek má již dnes všechny 

materiální znaky správního rozhodnutí. Navržená změna 

spočívající v nahrazení slova „vyzve“ slovem „rozhodne“ 

má tedy pouze upřesňující povahu. Nelze nicméně 

souhlasit s dalšími souvisejícími změnami.  Předně se 

jedná o odstranění povinnosti stanovit lhůtu k provedení 

změny poštovních podmínek. Změna poštovních 

 

Akceptováno. 

Lhůta bude doplněna. 
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podmínek si fakticky vyžaduje relativně dlouhé časové 

období z důvodu nutnosti distribuce informace o změně 

na všechny pošty, z důvodu nutnosti přepracování 

interních postupů atd. Podle navržené změny by 

povinnost ponechat provozovateli poštovních služeb 

lhůtu k provedení změn zcela padla. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

§ 34c odst. 2 

Jelikož tato změna přímo souvisí se změnou § 34d odst. 

3, odkazujeme na důvody uvedené v nesouhlasném 

stanovisku k návrhu změny § 34d odst. 3.  

Ve větě „Celková částka uhrazených čistých nákladů 

nesmí přesáhnout 250 000 000 Kč.“ by mělo být 

doplněno slovo „předběžných“.  

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.  

 

 

Akceptováno jinak, navržený text byl vypuštěn. 

§ 34d odst. 2 

Požadujeme změnu písm. c) tohoto odstavce: 

„c) za kalendářní rok 2017 ve výši 500 000 000 Kč;“ 

a nové písmeno d) 

„d) za kalendářní roky následující ve výši 1 500 000 000 

Kč;“ 

Odůvodnění: Česká pošta, s. p. jako držitel poštovní 

licence a poskytovatel základních poštovních služeb nese 

nespravedlivě vynaložené náklady na zajištění základních 

poštovních služeb ve výši výrazně převyšující stávající 

limity této úhrady. 

Česká pošta, s. p. tak dlouhodobě nemá dostatečné 

finanční prostředky na spravedlivé a adekvátní 

odměňování zaměstnanců ani na technický rozvoj a 

 

Neakceptováno – Rozpor. 

Navržená změna jde nad rámec předloženého návrhu, mimo to 

je třeba uvést, že částky resp. limity pro úhradu čistých nákladů 

představujících nespravedlivou finanční zátěž uvedené 

v ustanovení § 34d odst. 2 nelze prolomit, neboť byly závazně 

pro roky 2015 až 2017 a dále pro každý následující kalendářní 

rok stanoveny vládou jako maximální.  
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investiční záměry. 

Zaměstnanci jsou tak zcela neoprávněně vystavováni 

diskriminaci vzhledem k trhu práce. 

Poštovní služby lze označit za služby veřejné a je třeba, 

aby stát k nim tak přistupoval. Je nutné přehodnotit 

politiku státu k této veřejné službě, která jako jediná 

nemá dostatečnou podporu ve srovnání se železniční a 

autobusovou dopravou. Pro srovnání zde uvádíme 

financování státu jiných veřejných služeb: Správa 

železniční a dopravní cesty (13 mld. Kč; 48 % podílu 

dotace na výnosech), České dráhy (14 mld. Kč; 37 % 

podílu dotace na výnosech), Autobusoví dopravci (4,5 

mld. Kč; 40 – 50 % podílu dotace na výnosech) zatímco 

Česká pošta (0,5 mld. Kč, což jsou necelá 3 % podílu 

dotace na výnosech). Je tedy zřejmé, že v obdobných 

infrastrukturních odvětvích je standardem, že stát 

poskytovateli financuje náklady veřejné služby v plném 

rozsahu.  

Kompenzace čistých nákladů na poskytování základních 

poštovních služeb České poště, s. p. je tedy zanedbatelná 

a neporovnatelná s jinými odvětvími. 

Je spravedlivé napravit tuto nerovnováhu v přístupu státu. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

§ 34d odst. 3 

Navrženou změnou dochází k potenciálnímu snížení 

kompenzace čistých nákladů pro držitele poštovní 

licence, a to zcela bez ohledu na jejich reálnou výši. 

Současně tímto způsobem dochází k omezení 

předvídatelnosti výše kompenzace, neboť držiteli 

poštovní licence nebude nikdy předem známo, jakou výši 

kompenzace může očekávat. V neposlední řadě má 

 

Akceptováno. Ustanovení bylo vypuštěno. 
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navržená změna konsekvence procesní, které nejsou 

v návrhu nijak řešeny. Výše kompenzace pro 

jednotlivého držitele poštovní licence bude totiž přímo 

záviset na ověřené výši čistých nákladů jiného držitele 

poštovní licence. Návrh zákona neodpovídá na otázku, 

zda bude k ověření a rozdělení čistých nákladů docházet 

v jediném správním řízení, jehož účastníky budou oba 

držitelé poštovní licence, nebo zda se bude jednat o tři 

samostatná řízení. Pokud půjde o samostatná řízení, jaký 

bude postup v případě, že jedno řízení o ověření čistých 

nákladů pravomocně skončí později než druhé. Stanovení 

výše kompenzace v závislosti na ověřené výši čistých 

nákladů jiného držitele poštovní licence, navíc logicky 

povede ke komplikacím při vedení správního řízení 

(zejména v otázce obchodního tajemství, v otázce 

postavení účastníků řízení) a nepochybně též ke 

komplikovaným soudním sporům. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.  

§ 38 odst. 3 

Není zřejmé, jaký je důvod ke stanovení donucovací 

pokuty ve výši 5 000 000,- Kč za jednání (neprovedení 

změny poštovních podmínek na základě výzvy podle § 6 

odst. 4), které bylo dosud sankcionováno pokutou ve výši 

500 000,- Kč. V důvodové zprávě nejsou zmiňovány 

žádné případy, v nichž by se dosavadní výše pokuty 

ukázala jako nedostatečná. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

Vysvětleno.  

 

Výše donucovací pokuty není vzhledem ke stávajícímu znění § 

38 odst. 2, kde je uvedena možnost ukládat donucovací pokuty 

až do celkové výše 10 mil Kč, nepřiměřená. Při stanovení 

celkové výše u takových pokut je vždy třeba vycházet 

z důvodů, které vedly k jejich ukládání. V případě pokut 

ukládaných za účelem provedení změny poštovních podmínek, 

vychází jejich celková výše nepochybně z  veřejného zájmu, 

který je zde chráněn- tzn. především z ochrany subjektů před 

nekalými (agresivními a klamavými) obchodními praktikami a 

diskriminací spotřebitele, přičemž maximální výše je poloviční 

oproti výši pokut podle § 38 odst. 2.   
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Je třeba také upozornit, že se nejedná o nový institut v zákoně o 

poštovních službách, když již stávající úprava stanoví možnost 

povinnosti uložené držiteli poštovní licence rozhodnutím podle 

§ 22 odst. 6 nebo 9 nebo § 34 odst. 5 vymáhat ukládáním 

donucovacích pokut až do celkové výše 10 000 000 Kč. 

Hranice pro plnění uložené povinnosti změnit poštovní 

podmínky byla zvolena v poloviční výši vzhledem k tomu, že 

adresátem takového rozhodnutí nemusí být pouze držitel 

poštovní licence, ale jakýkoli provozovatel. Na druhou stranu 

však tato výše vychází z veřejného zájmu, který je zde chráněn 

- tzn. především z ochrany subjektů před nekalými (agresivními 

a klamavými) obchodními praktikami a diskriminací 

spotřebitele. 

 

Výše hranice ukládaných donucovacích pokut není nikterak 

výjimečná. Například v rámci sektoru elektronických 

komunikací je maximální výše donucovací pokuty na hranici až 

10 000 000 Kč (§ 122 zákona o elektronických komunikacích), 

v jiných zákonech je pak stanovena maximální výše jednotlivé 

donucovací pokuty s nebo bez omezení celkové výše (např. 

energetický zákon, zákon č. 194/2017 Sb. zákon o podnikání na 

kapitálovém trhu), lze však říci, že svojí výší a významem 

chráněného zájmu jsou tyto případy srovnatelné s maximální 

výší donucovací pokuty pro případy vymožení splnění 

povinnost upravit poštovní podmínky, pokud jsou v rozporu se 

zákonem či pravidly pro ochranu spotřebitele. 

 

Důvodová zpráva k bodu 1 (§ 6 odst. 4) 

Zcela chybí odůvodnění, proč byla ze zákona 

odstraněna lhůta pro realizaci změny podmínek. 

Vzhledem ke skutečnosti, že ČTÚ poštovní podmínky 

svým rozhodnutím nemění, ale pouze ukládá jejich 

změnu, nic nebrání tomu, aby byla provozovateli 

Akceptováno. 

Do předmětného ustanovení bude doplněna lhůta a do 

důvodové zprávy bude doplněno odůvodnění celkové výše 

donucovacích pokut. 
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poštovních služeb uložena příslušná lhůta k realizaci 

požadované změny. Změna poštovních podmínek si 

fakticky vyžaduje relativně dlouhé časové období 

z důvodu nutnosti distribuce informace o změně na 

všechny pošty, z důvodu nutnosti přepracování interních 

postupů atd. Již stávající desetidenní lhůta je velmi 

krátká. Podle navržené změny by povinnost ponechat 

provozovateli poštovních služeb lhůtu k provedení změn 

zcela padla. 

Současně v důvodové zprávě chybí důvody, které vedly 

ke stanovení donucovací pokuty ve výši 5 000 000,- Kč 

za jednání (neprovedení změny poštovních podmínek na 

základě výzvy podle § 6 odst. 4), které bylo dosud 

sankcionováno pokutou ve výši 500 000,- Kč. 

V důvodové zprávě nejsou zmiňovány žádné případy, v 

nichž by se dosavadní výše pokuty ukázala jako 

nedostatečná. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Důvodová zpráva k bodu 6 (§ 34d odst. 3) 

Důvodová zpráva zcela pomíjí procesní konsekvence 

tohoto ustanovení. Výše kompenzace pro jednotlivého 

držitele poštovní licence bude totiž přímo záviset na 

ověřené výši čistých nákladů jiného držitele poštovní 

licence. Důvodová zpráva ani návrh daného ustanovení 

neodpovídají na otázku, zda bude k ověření a rozdělení 

čistých nákladů docházet v jediném správním řízení, 

jehož účastníky budou oba držitelé poštovní licence, nebo 

zda se bude jednat o tři samostatná řízení (řízení o 

ověření čistých nákladů vedené samostatně s každým 

provozovatelem a následně společné řízení o jejich 

rozdělení?). Pokud půjde o samostatná řízení, jaký bude 

postup v případě, že jedno řízení o ověření čistých 

 

Akceptováno. Ustanovení bylo vypuštěno. 
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nákladů pravomocně skončí později než druhé (bude 

muset druhý držitel poštovní licence čekat na 

kompenzaci?).  

Stanovení výše kompenzace v závislosti na ověřené výši 

čistých nákladů jiného držitele poštovní licence navíc 

logicky povede ke komplikacím při vedení správního 

řízení (zejména v otázce obchodního tajemství, v otázce 

postavení účastníků řízení) a nepochybně též ke 

komplikovaným soudním sporům, ani této otázce se však 

důvodová zpráva nijak nevěnuje. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky 

k § 6, odst. 4 ZPS a § 38, odst. 3 ZPS 

Svaz požaduje, aby dosavadní znění § 6 odst. 4 ZPS 

bylo ponecháno s tím, že bude upraveno tak, aby se 

napříště vztahovalo jen na základní služby 

poskytované držitelem poštovní licence. Návazně pak 

navrhujeme, aby byla ponechána dosavadní výše 

pokuty za porušení § 6 odst. 4 ZPS. 

 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava (změna dosavadního § 6 odst. 4 a 

nově doplněný odstavec 3 v § 38) je zcela nepřijatelná a 

je v zásadním rozporu jak s obecnými principy tvorby 

zákonů, tak i s naším právním řádem. 

 

Navrhuje se další zásadní rozšíření pravomocí ČTÚ, 

přestože již to předchozí bylo přinejmenším 

problematické. Napříště by měl ČTÚ pravomoc ukládat 

svým rozhodnutím povinnost upravit poštovní podmínky 

podle svých představ. K takovému postupu může ČTÚ 

přistoupit nejen z důvodu nekalých obchodních praktik, 

ale navíc i z důvodu klamavých nebo agresivních 

obchodních praktik; to ovšem nedává smysl, protože 

 

Neakceptováno - Vysvětleno.  

Již podle současné právní úpravy se povinnost vyhovět výzvě 

ke změněn poštovních podmínek vztahuje na všechny 

provozovatele poštovních služeb, a to z důvodu, že tyto služby 

jsou poskytovány v zájmu široké veřejnosti a představují služby 

obecného hospodářského zájmu. Zároveň je nutno chránit 

uživatele těchto služeb (spotřebitele) účinným mechanismem 

nápravy. 

Podle dosavadní právní úpravy probíhá náprava nedostatků 

zjištěných v obsahu poštovních podmínek (rozpor se zákonem 

o poštovních službách 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 spotřebitele) 

prostřednictvím výzvy správního orgánu (Český 

telekomunikační úřad), který vyzývá provozovatele poštovních 

služeb, aby ve lhůtě ne kratší než 10 dnů provedl příslušnou 

změnu. Nedojde-li k nápravě ve lhůtě stanovené ve výzvě, 

správní orgán zahájí řízení o přestupku, které je však řízením 

sankční povahy a příslušnou změnu poštovních podmínek 

v přiměřené lhůtě nezajistí. 
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klamavá konání, klamavá opomenutí a agresivní 

obchodní praktiky podle § 5, § 5a a § 5b zákona o 

ochraně spotřebitele jsou součástí nekalých obchodních 

praktik podle § 4 citovaného zákona. 

 

Lze dovodit, přestože to není v ZPS uvedeno, že pokud 

ČTÚ například dojde k závěru, že poštovní podmínky 

jsou ve smyslu § 6 ZPS neúplné, musí v rozhodnutí 

stanovit, jak konkrétně mají být doplněny (obdobně, kdy 

dle ČTÚ podmínky nejsou "srozumitelné" nebo "snadno 

přístupné"). Podobné zásahy státní správy do činnosti 

soukromých provozovatelů, jejichž činnost není věcí 

veřejného zájmu, jsou nepřijatelné. 

 

Jako jediný důvod se v důvodové zprávě uvádí, že 

rozšíření pravomocí přinese zásadní zrychlení v dosažení 

nápravy. Pokud ale provozovatel chybu, na niž byl 

upozorněn, uzná, je zjednání nápravy rychlejší při 

zachování původní úpravy. Je mnohem rychlejší zaslat 

výzvu k nápravě, než vést správní řízení za účelem 

vydání rozhodnutí. Ke "zrychlení" proto dochází pouze v 

případě, že provozovatel považuje názor ČTÚ za 

nesprávný, jiný slovy, domnívá se, že poštovní podmínky 

v rozporu s právními normami nejsou.  

 

Tím dochází k neodůvodněnému posílení pravomocí 

ČTÚ. Provozovatel se rozhodnutí podřídit musí 

i v případě, kdy je zjevně nesprávné. Taková situace 

nastává v současnosti, kdy jsou soudy řetězově rušeny 

řady rozhodnutí ČTÚ o tom, co je a co není poštovní 

služba. Navržená úprava je zcela nevyvážená - na jedné 

straně posiluje pravomoci ČTÚ výhradně pro případ, že 

provozovatel považuje jeho názor za nesprávný, na druhé 

straně pak fakticky znemožňuje provozovatelům účinnou 

Nová právní úprava však dává Českému telekomunikačnímu 

úřadu oprávnění, aby svým rozhodnutím mohl uložit poštovní 

podmínky příslušným způsobem upravit, což přinese zásadní 

zrychlení procesu jejich změny a zároveň lépe zajistí naplnění 

původního účelu zákona, tedy změnu poštovních podmínek, 

pokud nejsou v souladu s příslušnými požadavky zákona. 

Zajistí tak dostatečně rychlou, a tedy účinnou ochranu 

zákazníků, zejména spotřebitelů.  

 

Nový postup současně umožní provozovateli poštovních služeb 

se k dané věci vyjádřit dříve než v případném následném 

správním řízení o deliktu (pro nesplnění výzvy), neboť až 

v rámci řízení o přestupku mohl dosud provozovatel 

relevantním způsobem svá práva hájit, resp. vyjádřit 

se k požadované změně poštovních podmínek. Z hlediska 

právní jistoty povinných provozovatelů se pak zavádí 

minimální hranice pro stanovení délky lhůty ke splnění 

ukládané povinnosti, která nesmí být kratší než 20 dnů. 

V porovnání se současným stavem došlo k prodloužení této 

zákonem stanovené minimální lhůty, a to na základě zkušeností 

z aplikační praxe. Současně platí, že lhůta určená v rámci 

správního rozhodnutí ke splnění konkrétní povinnosti musí být 

přiměřená ukládané povinnosti a musí zohledňovat i další nutné 

okolnosti pro její naplnění. Například, pokud by si změna 

poštovních podmínek vyžádala související zásahy do 

informačních systémů provozovatele nezbytných pro zajištění 

poskytování služby podle nových podmínek, musí se taková 

časová náročnost promítnout i do závěrů správního orgánu při 

určování délky lhůty ke splnění ukládané povinnosti, když 

veřejně nabízené poštovní podmínky musí respektovat faktické 

poskytování příslušné poštovní služby. I na tomto lze 

demonstrovat výše uvedený přínos změny procedury pro 

provozovatele, který tak má nyní možnost uvést v rámci 

správního řízení všechny relevantní skutečnosti k případu a již 
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ochranu proti nesprávným rozhodnutím. 

 

Pokud totiž vznikl o správnost názoru ČTÚ spor, podle 

dosavadní úpravy mohl ČTÚ uložit pokutu, provozovatel 

se pak mohl správní žalobou domáhat jejího zrušení. 

Podle nové úpravy však ani správní žaloba provozovatele 

účinně neochrání před důsledky případných nesprávných 

názorů ČTÚ. Bude totiž muset mít až do rozhodnutí 

soudu požadavky ČTÚ ve svých poštovních podmínkách 

zapracovány. Dodatečná náprava toho, že by 

provozovatel musel po dobu rozhodování správního 

soudu (v praxi se jedná o několik let) poskytovat své 

služby za podmínek, s nimiž nesouhlasí, již možná není. 

Navíc je otázkou, zda je vůbec možné, aby orgán státní 

správy zasahoval do poštovních podmínek, které mají být 

svobodným projevem vůle podnikatele (jde fakticky o 

obdobu návrhu na uzavření smlouvy, přičemž se nejedná 

o veřejnou službu). 

 

Není ani možné použít argument analogické úpravy v § 

63 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích. Tyto 

obory mají zcela odlišné právní, tržní a provozní 

podmínky. To, že v obou z nich vykonává dohled ČTÚ, 

není v žádném případě důvodem ke shodné regulaci. 

Pravomoci regulačního orgánu se musí řídit veřejným 

zájmem; musí se vycházet výhradně z toho, co je 

nezbytné a odůvodněné pro oblast poštovních služeb. 

 

Jde tak jen o posílení razance, s níž může ČTÚ 

prosazovat kroky, jejichž správnost je sporná, čemuž 

napomáhá i navrhované zařazení nového odstavce 3 do § 

38 ZPS – razantní zvýšení dosavadní pokuty 500 tis. Kč 

(viz dosavadní § 37a odst. 2 písm. c) a odst. 4 písm. d) 

ZPS) na desetinásobek. Není přitom řádně odůvodněno, 

před uložením povinnosti tak ovlivnit i délku lhůty pro její 

splnění. 

Výše donucovací pokuty není vzhledem ke stávajícímu znění § 

38 odst. 2, kde je uvedena možnost ukládat donucovací pokuty 

až do celkové výše 10 mil Kč, nepřiměřená. Při stanovení 

celkové výše u takových pokut je vždy třeba vycházet 

z důvodů, které vedly k jejich ukládání. V případě pokut 

ukládaných za účelem provedení změny poštovních podmínek, 

vychází jejich celková výše nepochybně z  veřejného zájmu, 

který je zde chráněn- tzn. především z ochrany subjektů před 

nekalými (agresivními a klamavými) obchodními praktikami a 

diskriminací spotřebitele, přičemž maximální výše je poloviční 

oproti výši pokut podle § 38 odst. 2.   
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proč k vynucení úpravy poštovních podmínek 

nedostačuje dosavadní výše pokuty. Už vůbec není 

potřebné, aby regulaci, a těmto nesmyslně vysokým 

pokutám, podléhaly i služby soukromých provozovatelů.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

k § 34e odst. 3 ZPS 

Svaz požaduje úpravu § 34e odst. 3 a vyjasnění 

nesrovnalostí dle textu uvedeného níže. 

 

Odůvodnění: 

Návrh vychází z představy, že o souhlas Evropské 

komise s poskytnutím státní podpory ve formě čistých 

nákladů bude ČTÚ žádat v průběhu prvoinstančního 

správního řízení o výši čistých nákladů, což ale není 

možné. O posouzení souladu poskytnutí státní podpory s 

právní úpravou EU lze žádat až poté, co bude její výše 

definitivně stanovena – až po nabytí právní moci. Není to 

možné i proto, že výše čistých nákladů může být ještě po 

vyjádření Komise upravena, a to jak v prvoinstančním 

řízení, tak v rámci řízení o rozkladu. 

 

Toto ustanovení vůbec neřeší čisté náklady za rok 2015, 

o nichž již bylo v prvoinstančním řízení rozhodnuto. 

 

Výplatu prostředků nelze vázat na fakt, zda se před 

Komisí vede či nevede řízení ve věci veřejné podpory. 

Takové řízení navíc dosud nebylo podle dostupných 

informací zahájeno (probíhá zatím jen tzv. prenotifikace, 

která však není oficiálním řízením). 

 

Výplatu je nutno podmínit souladem s právní úpravou 

EU. Pro dosažení souladu s článkem 108 SFEU jsou 

podle výše částky stanoveny různé režimy, mj. i 

 

Vysvětleno. 

Notifikace veřejné podpory pro celé období 2013 – 2017 

v současné době probíhá. Předcházela ji celá série konzultací, 

které probíhají i v současné době. Ve smyslu návrhu 

předkládané novely - § 34e odst. 3 čisté náklady nebudou 

uhrazeny, dokud Evropská komise nerozhodne o oprávněnosti 

úhrady z hlediska nedovolené veřejné podpory. 
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předchozí schválení Komisí. Soulad je třeba zajistit v 

ZPS tím způsobem, že rozhodnutí o výši čistých nákladů 

nabude právní moci, do doby splnění podmínek platných 

podle právní úpravy EU pro daný případ dovolujících 

poskytnout státní podporu, k výplatě se nepřistoupí. 

 

Tento správný postup byl ostatně zvolen v čl. III bod 2 

návrhu pro případ, že se jedná o čisté náklady za rok 

2013 a 2014. Pro čisté náklady za jiné roky však již byl z 

nejasných důvodů zvolen postup nevyhovující. 

 

V ZPS navíc musí být řešena situace, v níž Komise 

označí státní podporu za přípustnou a kde tak musí být již 

pravomocná správní rozhodnutí o výši čistých nákladů ze 

zákona zrušena tak, aby se mohlo o téže věci rozhodnout 

znovu, již v souladu s právní úpravou EU (např. 

odmítnutí tzv. notifikace Komisí z důvodu, že částka byla 

stanovena v příliš vysoké výši). S tím však dosavadní 

znění ZPS ani novelizace vůbec nepočítají. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

k čl. III bodu 1 

Svaz doporučuje, aby byl čl. III bod 1 z návrhu 

zákona vyškrtnut. Ustanovení může vzbuzovat dojem, 

že zastiňuje řízení ČTÚ o stanovení procentních 

podílů výnosů jako odvodu do tzv. kompenzačního 

fondu, které mělo být ze strany ČTÚ již zastaveno. 

 

Odůvodnění: 

Řízení o stanovení procentních podílů výnosů za 

poskytování poštovních služeb a zahraničních poštovních 

služeb jednotlivých plátců na celkových výnosech za 

poskytování poštovních služeb týkající se čistých nákladů 

za rok 2013 bylo zahájeno dne 7. 7. 2015; později bylo 

 

Neakceptováno-vysvětleno. 

Předmětným ustanovením se výslovně stanoví hranice pro 

zastavení všech zde uvedených řízení a posiluje se právní jistota 

dosavadních plátců, že jejich povinnost přispívat do na účet pro 

financování základních služeb za roky 2013 a 2014 zanikla ze 

zákona a pokud do doby nabytí účinnosti tohoto návrhu 

k nějaké úhradě z jejich strany došlo, právní jistotu, že jim tato 

úhrada bude ve stanovené lhůtě vrácena.  

 

Navržené znění vychází z vládou schváleného materiálu k 

návrhu opatření k zamezení vzniku případných škod 

souvisejících s nemožností aplikovat ustanovení zákona o 
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přerušeno, dodnes však nebylo zastaveno. Podle návrhu 

pak má k jeho zastavení dojít až ze zákona dnem nabytí 

jeho účinnosti. 

Toto řízení je poznamenáno závažnými vadami: 

a) při zahájení řízení byli mezi plátce nesprávně zařazeni 

podnikatelé, kteří neprovozují poštovní služby, a tedy 

nemohou být plátci do fondu, což bylo mezitím 

potvrzeno již několika soudy, 

b) řízení bylo zahájeno v rozporu s právní úpravou EU 

(neboť bylo zahájeno bez toho, že by státní podpora ve 

formě výplaty čistých nákladů byla nejprve 

notifikována Evropskou komisí; k tomu navíc dodnes 

nedošlo), 

c) řízení bylo zahájeno zbytečně, protože pro rozpor 

českého ZPS s právní úpravou EU, pokud jde o vymezení 

okruhu plátců do vyrovnávacího fondu, bylo již 

v okamžiku jeho zahájení dáno, že fond nebude možno 

aktivovat a že tedy nebude možno příspěvky do fondu 

vybírat. 

 

Vada ad a) způsobuje zmatečnost řízení, přičemž lze 

důvodně očekávat, že očekávanými dalšími soudními 

rozhodnutími bude za nesprávné označeno i zařazení 

většího počtu dalších účastníků mezi plátce do fondu. 

Řízení proto mělo být zastaveno s tím, že znovu zahájeno 

by bylo až poté, kdy se z rozhodnutí soudů stane 

zřejmým, kdo má a kdo nemá být jeho účastníkem. 

 

V důsledku vad ad b) a c), a to každé z nich samostatně, 

ČTÚ vznikla výslovná povinnost tato řízení ve smyslu § 

66 správního řádu zastavit. Vady, které má toto řízení, 

jsou přitom ještě větší, než ty, které správní řád uvádí 

jako standardní důvody pro zastavení řízení: 

poštovních službách v části financování čistých nákladů 

představujících nespravedlivou finanční zátěž prostřednictvím 

tzv. kompenzačního fondu. Zde byla vládou odsouhlasena 

varianta řešení pro financování úhrady nákladů představujících 

nespravedlivou zátěž spočívající ve zrušení tzv. kompenzačního 

fondu i pro roky 2013 a 2014 a v souvislosti s tím bylo 

nezbytné se vyrovnat i s řízeními, která v důsledku schváleného 

řešení nemohou být dokončena podle stávající právní úpravy, 

když zaniká i povinnost platby do kompenzačního fondu jeho 

původním plátcům. Není proto možné dokončit řízení zahájená 

před účinností této novely podle dosavadního znění poštovního 

zákona, která byla zahájena právě za účelem uložení platební 

povinnosti. 
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1) Z písmene b) vyplývá, že už samo zahájení řízení 

proběhlo v rozporu s právním řádem. Proto mělo 

být zastaveno už přede dvěma roky (poté, co byl 

ČTÚ upozorněn Evropskou komisí na to, že 

výplata čistých nákladů musí být nejprve 

notifikována). 

2) Z písmene c) vyplývá, že povinnost přispívat do 

fondu, jež měla být v tomto řízení konkretizována, 

s ohledem na rozpor české právní úpravy fondu s právní 

úpravou EU, nejenže zanikla, ale dokonce ani nikdy 

nevznikla. Nejpozději poté, co se ČTÚ od Evropské 

komise o neslučitelnosti české právní úpravy fondu s 

právní úpravou EU dozvěděl, měl tedy řízení zastavit. 

Právo, o kterém se v řízení jedná, totiž nejenže zaniklo 

(viz § 66 správního řádu), toto právo dokonce ani nikdy 

neexistovalo. 

 

Skutečnost, že navzdory výše uvedeným důvodům ČTÚ 

dodnes správní řízení nezastavil, není důvodem k tomu, 

aby se tak stalo ze zákona.  

 

Jako nadbytečná považujeme i další části ustanovení, 

protože řeší situace, které nenastaly a ani nastat nemohou 

(řízení o určení podílů na trhu ohledně čistých nákladů za 

rok 2014 či další roky nebyla zahájena a nyní již zahájena 

být nemohou, výběr příspěvků do fondu nebyl vůbec 

zahájen a nyní již zahájen být nemůže). 

 

Tato připomínka je zásadní. 

k čl. III bodu 2 

Svaz požaduje úpravu ustanovení a vyjasnění 

Vysvětleno. 

Úhrada čistých nákladů, které představují nespravedlivou 
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nesrovnalostí dle textu uvedeného níže. 

 

Odůvodnění: 

V ustanovení o tom, kdy budou vyplaceny čisté náklady 

za roky 2013 a 2014, se stanoví tři podmínky týkající se 

data výplaty. Toto ustanovení je však nejasné, protože se 

v něm stanoví podmínky: 

a) musí být dosaženo data 1. 3. příslušného kalendářního 

roku, 

b) částka musí být vyplacena do 90 dnů od doručení 

rozhodnutí Evropské komise o přípustnosti státní 

podpory, 

c) částka musí být vyplacena do 90 dnů od účinnosti této 

novely ZPS. 

 

Současně se stanoví, že rozhoduje, který z těchto tří 

okamžiků nastane později. Není ovšem jasné, co se 

v případě ad b) a c) míní "tímto okamžikem" - den 

doručení rozhodnutí EK nebo uplynutí 90 dnů od tohoto 

dne, resp. den nabytí účinnosti novely ZPS nebo uplynutí 

90 dnů od tohoto dne. 

 

Platí-li přitom první možnost, pak v případě, že 

rozhodnutí EK a účinnost novely nastanou 28. 2., částka 

se vyplatí dne 1. 3. Pokud však nastanou 2. 3., částka se 

může vyplatit nejpozději až 31. 5. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

finanční zátěž za období roku 2013 a 2014 je stanovena 

v celkové částce 800 mil. Kč. Předmětná částka pak bude 

vyplacena v průběhu let 2018 až 2020, a sice v roce 2018 200 

mil. Kč, v roce 2019 300 mil. Kč a v roce 2020 také 300 mil. 

Kč. Lhůta pro každou z těchto výplat se pak alternativně odvíjí 

od určité skutečnosti- okamžiku, přičemž v každém uvedeném 

roce bude záležet na tom, které z těchto skutečností budou 

přicházet v úvahu a v návaznosti na to pak na tom, která 

z těchto skutečností nastane později. 

Dané ustanovení stanoví ve všech třech případech konec lhůty 

pro úhradu, kterým se současně rozumí „okamžik, který nastane 

později“, tedy pokud je v uvedeném příkladu uvedeno, že zákon 

nabyl účinnosti dnem 28.2, pak konec lhůty by byl (nejde-li o 

přestupný rok) 29. 5., což je okamžik pozdější ve vztahu k 1. 3. 

k § 22 odst. 10 ZPS 

Svaz požaduje, aby byl § 22 odst. 10 z návrhu zákona 

vyškrtnut. 

 

Odůvodnění: 

Ustanovením se zavádí institut automatického 

Akceptováno. Text byl z návrhu vypuštěn. 
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prodlužování povinností spojených s poštovní licencí. 

Pokud ČTÚ z jakéhokoliv důvodu neudělí poštovní 

licenci, která by bez přerušení navazovala na předchozí 

licenci s ukončenou účinností, vytváří se právní fikce, že 

původní držitel je i nadále držitelem a jeho poštovní 

licence neskončila. 

 

Takové pojetí je v zásadním rozporu s naším právním 

řádem, tím spíše, že pro navrženou úpravu není žádný 

objektivní důvod. V praxi může tato situace nastat ve 

dvou případech: 

1) původní poštovní licence je předčasně ukončena, což 

se může stát v zásadě jen tehdy, pokud:  

a) dosavadní držitel je zrušen, resp. zemře, 

b) licence je rozhodnutím ČTÚ odňata, neboť 

dosavadní držitel nepodává dostatečný výkon při 

plnění povinností vyplývajících z licence, nebo se 

stal k jejich plnění nezpůsobilým; 

2) ČTÚ nestihne udělit novou poštovní licenci včas. 

 

Ustanovení je v případech dle čísla 1) nepoužitelné. Při 

odnětí licence může navíc ČTÚ přímo v rozhodnutí 

o odnětí stanovit, dokdy musí dosavadní držitel v plnění 

povinnosti pokračovat (viz § 25 písm. c) ZPS). 

 

Jediným důvodem zůstává obava, že ČTÚ nestihne včas 

udělit novou poštovní licenci, což ale není důvodem k 

prodlužování účinnosti původní licence. ČTÚ má (s 

ohledem na to, že standardní doba trvání licence je 5 let) 

dostatek času na to, aby včas zahájil řízení o udělení nové 

licence. V případě, že je důvodem obava, že ČTÚ 

nestihne udělit včas novou poštovní licenci právě nyní, 

tedy do 1. 1. 2018, navržená změna situaci nevyřeší (je 
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vyloučeno, že by tato novelizace nabyla účinnosti do 

konce roku 2017). 

 

Nejzávažnějším nedostatkem je skutečnost, že ustanovení 

umožňuje ČTÚ, aby udělení nové poštovní licence 

libovolně odkládal. Dokud totiž novou licenci neudělí, 

původní zůstává v platnosti. V této souvislosti je třeba 

upozornit, že žádné ustanovení ZPS neukládá ČTÚ, aby 

řízení o udělení nové poštovní licence vůbec vedlo (je 

oprávněn, nikoliv však povinen). Nové ustanovení § 22 

odst. 10 pak znamená, že k zajištění základních služeb 

není vůbec zapotřebí udělovat novou poštovní licenci. 

Taková situace je však v zásadním rozporu s čl. 4 odst. 2 

Poštovní směrnice, podle něhož určení držitele poštovní 

licence musí podléhat pravidelnému přezkumu. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

k § 34b odst. 7 ZPS 

Svaz požaduje, aby byl § 34b odst. 7 z návrhu zákona 

vyškrtnut. Ustanovení je redundantní. 

 

Odůvodnění: 

Už z § 22 odst. 10 vyplývá, že původní držitel licence se 

považuje za aktuálního držitele poštovní licence. 

Ustanovení § 34b odst. 1 až 6 se tedy nepoužijí 

"obdobně", ale běžně - platí totiž i pro držitele poštovní 

licence podle § 22 odst. 10. 

 

Vzhledem k naší doporučující připomínce č. 5, podle níž 

je třeba vypustit bod 2 zavádějící nový § 22 odst. 10, se 

navíc toto ustanovení stává bezpředmětným. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. Text byl z návrhu vypuštěn. 

k § 34c odst. 2 ZPS Akceptováno částečně. Text byl upraven. 
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Svaz požaduje úpravu § 34c odst. 2 a vyjasnění 

nesrovnalostí dle textu uvedeného níže. 

 

Odůvodnění: 

Ustanovení se sice pokouší doplnit dosud chybějící 

úpravu situace více držitelů poštovní licence, ovšem 

nedokonalým způsobem: 

1) Pomíjí se možnost, kterou výslovně připouští § 21 

a násl. ZPS - udělení poštovní licence jen pro část 

území ČR. V takovém případě nová ustanovení 

nedávají ekonomický smysl. 

2) Věta třetí nedává smysl v případech, kdy držitelé 

poštovní licence nejsou novými držiteli (smysl by 

dávalo předběžné čisté náklady rozdělovat podle 

výše jejich předchozích ověřených čistých 

nákladů). Výraz "první rok platnosti poštovní 

licence" přitom nevylučuje, že nejde o první 

poštovní licenci. 

3) V poslední větě jsou chybně uvedeny "uhrazené 

čisté náklady", ustanovení se týká určení 

předběžných čistých nákladů. 

 

Tato připomínka je doporučující 

 

k § 34c odst. 4 ZPS 

Svaz požaduje, aby byl § 34c odst. 4 z návrhu zákona 

vyškrtnut. 

 

Odůvodnění: 

Ustanovení je nadbytečné, protože si lze jen stěží 

představit, že by se subjekt během méně než 6 měsíců 

stihl stát standardním držitelem poštovní licence a poté i 

Akceptováno. 
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držitelem poštovní licence podle § 22 odst. 10. 

 

Navíc pro standardního držitele poštovní licence, jehož 

licence nabude účinnosti například 1. 5. kalendářního 

roku, toto omezení neplatí. Z ničeho přitom nevyplývá, 

že by poštovní licence musela být vždy udělována pouze 

k 1. 1. kalendářního roku, tím spíše pak v případě, že 

udělení ČTÚ nestihne, jak s tím počítá návrh nového § 22 

odst. 10. 

 

Vzhledem k naší doporučující připomínce č. 5, podle níž 

je třeba vypustit nový § 22 odst. 10, se navíc toto 

ustanovení stává bezpředmětným. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

V Praze 5. června 2018 

Vypracoval: Ing. Jiří Řehola Podpis: 
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