
Pozměňovací a jiné návrhy 

 

k vládnímu návrhu 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), 

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

pozdějších předpisů 

(tisk 202) 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 156 

z 25. schůze, konané dne 20. března 2019 (tisk 202/4) 

 

V části první čl. I se před bod 1 vkládají nové body 1 a 2, které zní: 

 

„1. V § 3 odst. 3 zní: 

(3) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnou technickou specifikaci jednotlivých 

základních služeb včetně rozměrů poštovních balíků a jiných poštovních zásilek a dále stanoví 

podle odstavce 2 způsob poskytování a zajišťování základních služeb tak, aby byl realizován v 

kvalitě, jež je ve veřejném zájmu nezbytná (dále jen „základní kvalitativní požadavky“). 

Základní kvalitativní požadavky zabezpečí dostatečnou hustotu obslužných míst zajišťujících 

poštovní podání, jakož i nezbytnou úroveň informovanosti uživatelů o způsobu zajištění 

základních služeb, stanoví výjimečné případy, kdy nemusí být zajištěno dodání na adresu každé 

fyzické a právnické osoby a požadavky na rychlost základních služeb. 

 

2. V § 4 odst. 1 zní 

(1) Provozovatel je povinen zpřístupnit způsobem umožňujícím dálkový přístup 

poštovní podmínky. Tímto zpřístupněním nabízí každému uzavření poštovní smlouvy.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

V části první čl. I se za dosavadní bod 1 vkládají nové body 4 až 10, které zní:    

 

„4. V § 33 odst. 5 zní:  

(5) Držitel poštovní licence má povinnost poskytovat základní služby, které jsou 

obsaženy v jeho poštovní licenci, za nákladově orientované ceny s výjimkou podle § 3 odst. 1 

písm. f) a § 34a.  

 

5. V § 33 se vypouští dosavadní odst. 6.“. 

 

Odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6 až 8. 

 

„6. V § 33 odst. odst. 8 (dosavadní odstavec 9) zní:  
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(8) Oznámení podle odstavce 7 písm. a) je držitel poštovní licence povinen učinit 

alespoň 90 dnů přede dnem, od kterého hodlá zvýšit ceny základních služeb, a oznámení podle 

odstavce 7 písm. b) alespoň 30 dnů přede dnem rozhodné události. 

 

7. V § 34 odst. 1 zní: 

(1) Držitel poštovní licence je povinen umožnit v rozsahu jím poskytovaných 

základních služeb ostatním provozovatelům transparentním a nediskriminačním způsobem 

přístup k prvkům poštovní infrastruktury a k zvláštním službám souvisejícím s provozováním 

poštovní infrastruktury (dále jen „poštovní infrastruktura“). Poštovní infrastruktura zahrnuje 

databázi adres s informacemi o adresátech, kteří požádali o dodávání na jiné než odesílateli 

uvedené adrese a o jejich nových adresách, poštovní přihrádky, dodávací schrány, službu 

dosílky, službu vrácení odesílateli, službu dodání na adresy uvedené na poštovních zásilkách. 

 

8. V § 34b odstavec 2 zní: 

(2) Čisté náklady mohou zahrnovat pouze náklady na plnění povinností týkajících se 

základních služeb, které jsou obsaženy v poštovní licenci. Výpočet čistých nákladů na plnění 

jednotlivých povinností týkajících se základních služeb, které jsou obsaženy v poštovní licenci, 

se provádí pro každou jednotlivou povinnost odděleně; je zakázáno duplicitní uvedení údajů 

jakýchkoli přímých nebo nepřímých nákladů a nehmotných a tržních výhod. 

 

9. V § 34b odstavec 3 zní:  

(3) Celkové čisté náklady každého držitele poštovní licence se stanoví jako souhrn všech 

výsledků výpočtu čistých nákladů vzniklých z plnění jednotlivých povinností týkajících se 

základních služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, při zohlednění veškerých 

nehmotných a tržních výhod a pobídek k nákladové efektivnosti. 

 

10. V § 37a odst. 3 písm. d) zní: 

d)  poruší některou z povinností podle § 33 odst. 5, 6, 7 nebo 8,“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

V části první čl. II  bodě 2 se slova „a to ve výši 200 000 000 Kč v roce 2018 a 

300 000 000  Kč v roce 2019“ nahrazují slovy „a to ve výši 500 000 000 Kč v roce 2019“. 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 17. dubna 2019 

 

B Poslanec Jan Hamáček 

(SD 2330) 

 

1. V čl. I bodu 2 se v § 34c odst. 2 číslo „250 000 000“ nahrazuje číslem „750 000 000“. 

 

2. V čl. I se za novelizační bod 2 vkládá nový novelizační bod 3, který zní: 

 

„3. V § 34d odstavec 2 zní:  

(2) Úřad rozhodnutím určí čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž, a 

to ve výši čistých nákladů ověřených podle § 34b odst. 6, nejvýše však ve výši 1 500 000 000 

Kč;  ostatní čisté náklady se nepovažují za nespravedlivou finanční zátěž.“. 
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Dosavadní novelizační body 3 až 5 označují jako body 4 až 6.  

 

3. V čl. II se doplňují body 5 a 6, které zní:  

„5. Při určení nejvyšší výše předběžných čistých nákladů v prvním roce platnosti poštovní 

licence, o jejichž úhradu bylo požádáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

postupuje podle § 34c odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

 

 6. Při určení nejvyšší možné výše čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční 

zátěž, o jejichž úhradu bylo požádáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

postupuje podle § 34d odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona.“. 

 

 

 

C Poslanec Leo  Luzar 

(SD 2659) 

V čl II odst 2 zní: 

„Čl. II 

 

Přechodná ustanovení 

 

2. Čisté náklady, které podle rozhodnutí Úřadu představují nespravedlivou finanční zátěž 

stanovenou podle § 34c odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 

2016, za zúčtovací období roků 2013 a 2014, uhradí́ stát formou platby ve výši 800 000 000 Kč 

v roce 2019 a ve zbývající části formou platby ve výši 610 353 088 Kč, která bude vyplacena 

v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, kterým bude deklarováno, že tato dodatečná 

platba představuje veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem Evropské unie. Platby budou 

provedeny prostřednictvím Úřadu, vždy k 1. březnu příslušného roku nebo do 90 dnů ode dne 

doručení rozhodnutí Evropské komise o oprávněnosti jejich poskytnutí nebo do 90 dnů ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona, podle toho, který z těchto okamžiků nastane později.“.  

 

 

 

 

V Praze dne 17. dubna 2019 

 

 

 

 

Ing. Leo   L u z a r, v.r. 

zpravodaj garančního hospodářského výboru  

 

 

 

 

Dominik   F e r i, v.r.  

zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
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