
 

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,  
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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 povinnost provést ve lhůtě ne kratší 

než 20 dnů 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). Změnu poštovních podmínek provede 

provozovatel nejpozději s účinností ke dni následujícímu po uplynutí  lhůty podle věty první; 

v tomto případě se odstavec 3 nepoužije. 

             

 

§ 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 těchto částek je nižší.  
  

            (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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§ 34e 

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 toto řízení za řízení o předběžné otázce podle správního 

řádu. Úřad nepřevede peněžní prostředky k úhradě předběžných čistých nákladů nebo čistých 

nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž, 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,  
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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,  

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),  
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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  

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 provozovateli rozhodnutím podle § 6 odst. 4 lze vymáhat 

ukládáním donucovacích pokut až do celkové výše 5 000 000 Kč. 

           (2 3) 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. 

 

 

 

 

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 zákona č. 

29/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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