
 

VI. 
Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 

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

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů   
 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 
odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 1 odst. 2  
(2) Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo 
použitelný předpis Evropské unie27)postup poskytovatele 
služby dodávání balíků a pravomoci Českého 
telekomunikačního úřadu v oblasti služeb přeshraničního 
dodávání balíků. 

27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 
ze dne 18. dubna 2018 o službách přeshraničního dodávání 
balíků.“.  

 

32018R0644 Čl. 1 Tímto nařízením se stanoví zvláštní ustanovení na podporu 
zlepšení služeb přeshraničního dodávání balíků, která doplňují 
ustanovení směrnice 97/67/ES, pokud jde o: 

a) regulační dohled týkající se služeb dodávání balíků; 
b) transparentnost sazeb a posouzení sazeb za některé služby 
přeshraničního dodávání balíků pro účely určování, které sazby 
jsou nepřiměřeně vysoké; 
c) informace pro spotřebitele poskytnuté obchodníky týkající se 
služeb přeshraničního dodávání balíků. 

§ 35a odst. 1 
a 2 (1) Poskytovatel služby dodávání balíků podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU)  2018/644 ze dne 18. 
dubna 2018 o službách přeshraničního dodávání balíků 
(dále jen „nařízení o službách přeshraničního dodávání 
balíků“) poskytuje informace podle tohoto nařízení Úřadu. 
  
(2) Informace podle čl. 4 odst. 1, 3 a 5 a podle čl. 5 odst. 1 
nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků 
poskytuje poskytovatel uvedený v odstavci 1 

32018R0644 Čl. 4 odst. 3 a 
5  

3. Do 30. června každého kalendářního roku všichni 
poskytovatelé služeb dodávání balíků předloží národnímu 
regulačnímu orgánu členského státu, v němž jsou usazeni, tyto 
informace, pokud již dotčený národní regulační orgán o tyto 
informace nepožádal a neobdržel je: 
a) roční obrat ze služeb dodávání balíků za předchozí kalendářní 
rok v členském státě, v němž jsou usazeni, v členění na 
vnitrostátní, příchozí a odchozí přeshraniční služby dodávání 
balíků; 
b) počet osob, které pro ně v průběhu předchozího kalendářního 
roku pracovaly a byly zapojeny do poskytování služeb dodávání 
balíků v členském státě, v němž jsou usazeni, včetně členění 
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prostřednictvím programové aplikace na elektronickém 
formuláři28). 

28) Prováděcí nařízení Komise (EU)2018/1263 ze dne 20. 
září 2018, kterým se stanoví formuláře pro předkládání 
informací ze strany poskytovatelů služeb dodávání balíků 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/644.“. 

 
 

zobrazujícího počet osob podle zaměstnaneckého poměru, 
a zejména těch, které pracující na plný a částečný úvazek, těch, 
které jsou dočasnými zaměstnanci a těch, které jsou osobami 
samostatně výdělečně činnými; 
c) počet balíků zpracovaných za předchozí kalendářní rok 
v členském státě, v němž jsou usazeni, rozčleněný podle 
vnitrostátních, příchozích a odchozích přeshraničních balíků; 
d) názvy jejich subdodavatelů, spolu s jakýmikoli informacemi, 
které mají, týkajícími se povahy služeb dodávání balíků 
poskytovaných těmito subdodavateli; 
e) jakýkoli veřejně dostupný ceník služeb dodávání balíků 
platný dne 1. ledna každého kalendářního roku, pokud je 
k dispozici. 

5. Národní regulační orgány mohou požadovat informace 
doplňující požadavky uvedené v odstavcích 1 a 3, pokud je to 
nezbytné a přiměřené. 
 

36a  odst. 1 
písm. o) 

Úřad podle tohoto zákona 
„o) je příslušným národním regulačním orgánem podle 
nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků. 
 

32018R0644 Čl. 6 1. Na základě veřejných seznamů sazeb získaných podle 
článku 5 určí národní regulační orgán u každé z jednotlivých 
poštovních zásilek uvedených v příloze přeshraniční sazby, 
používané poskytovatelem služeb dodávání balíků s původem 
v jeho členském státě, na které se vztahuje povinnost 
všeobecných služeb a které národní regulační orgán objektivně 
považuje za nutné posoudit. 

2.   Národní regulační orgán objektivně a v souladu se zásadami 
stanovenými v článku 12 směrnice 97/67/ES posoudí 
přeshraniční sazby určené podle odstavce 1 s cílem určit 
přeshraniční sazby, které považuje za nepřiměřeně vysoké. Při 
tomto posouzení národní regulační orgán zohlední zejména tyto 
prvky:  

a) vnitrostátní a jakékoli další příslušné sazby za srovnatelné 
služby dodávání balíků v členském státě původu a v členském 
státě určení;  

b) jakékoli použití jednotné sazby pro dva nebo více členských 
států;  
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c) dvoustranné objemy, zvláštní náklady na přepravu nebo 
zpracování, další související náklady a normy kvality služeb; 

d) pravděpodobný dopad platných přeshraničních sazeb na 
jednotlivé uživatele a uživatele z řad malých a středních 
podniků, včetně těch usazených v odlehlých nebo řídce 
osídlených oblastech, a na jednotlivé uživatele se zdravotním 
postižením nebo sníženou pohyblivostí, pokud možno aniž by 
tak vznikla nepřiměřená zátěž.  

3.   Vedle prvků uvedených v odstavci 2 může národní regulační 
orgán, pokud to považuje za nezbytné, také přihlížet zejména 
k těmto prvkům:  

a) zda sazby podléhají zvláštní cenové regulaci podle 
vnitrostátních právních předpisů;  

b) zda je v souladu s příslušnými použitelnými právními 
předpisy zjištěno zneužití dominantního postavení na trhu. 

4.   Komise stanoví pokyny k metodice, která se použije 
v souvislosti s prvky uvedenými v odstavcích 2 a 3. 

5.   Pokud to pro účely posouzení podle odstavce 2 považuje 
národní regulační orgán za nezbytné, vyžádá si v souvislosti 
s těmito sazbami veškeré další relevantní důkazy, které jsou pro 
provedení tohoto posouzení nezbytné. 

6.   Důkazy uvedené v odstavci 5 se národnímu regulačnímu 
orgánu předloží do jednoho měsíce od doručení žádosti, spolu 
s případným odůvodněním posuzovaných sazeb. 

7.   Národní regulační orgán předloží své posouzení Komisi do 
30. června příslušného kalendářního roku. Vedle toho předloží 
národní regulační orgán Komisi i nedůvěrnou verzi tohoto 
posouzení. 

8.   Komise nedůvěrnou verzi posouzení předloženou národními 
regulačními orgány bezodkladně zveřejní, v každém případě do 
jednoho měsíce od doručení. 
 

Zákon č. 
634/1992 Sb. 
§ 23 odst. 21 

21) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad 
dodržováním povinností stanovených v článku 7 nařízení 

32018R0644 Čl. 8 U smluv spadajících do působnosti směrnice 2011/83/EU 
všichni obchodníci, kteří se spotřebiteli uzavřou kupní smlouvu 
zahrnující zasílání přeshraničních balíků, zpřístupní tam, kde je 
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Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/644 o službách 
přeshraničního dodávání balíků.“. 

 

to možné a relevantní, v předsmluvní fázi informace o tom, jaké 
možnosti přeshraničního dodání jsou u dané kupní smlouvy 
nabízeny, dále informace o cenách za přeshraniční dodání balíku 
hrazených spotřebiteli a případně informace o svých postupech 
pro řešení stížností. 

§ 36a písm. 
j) a písm. o);  
§ 37a odst. 4 
a 5; 
634/1992 Sb. 
§ 24 odst. 8 
písm. e) 

Úřad podle tohoto zákona 
j) ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností 
stanovených tímto zákonem a nařízením o službách 
přeshraničního dodávání balíků, 
o) je příslušným národním regulačním orgánem podle 
nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků. 
(4) Poskytovatel služby dodávání balíků podle nařízení o 
službách přeshraničního dodávání balíků se dopustí 
přestupku tím, že nesplní některou z povinností týkajících se 
poskytování informací podle tohoto nařízení způsobem 
stanoveným tímto zákonem. 
(5) Poskytovatel služby přeshraničního dodávání balíků 
podle nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků se 
dopustí přestupku tím, že nepředloží Úřadu do 31. ledna 
každého kalendářního roku veřejný seznam sazeb podle čl. 
5 odst. 1 tohoto nařízení způsobem stanoveným tímto 
zákonem.“. 
 

 (8) Prodávající se dopustí přestupku tím, že nezpřístupní 
informace podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2018/644.“. 

32018R0644 Čl. 8 Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení 
tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění 
jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. 

 
Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 
32018R0644 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644  ze dne 18. dubna 2018 o službách přeshraničního dodávání 

balíků 
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