
VIII. 

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

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 26. března 
2019, s termínem dodání stanovisek do 25. dubna 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
vnitra 

1. K čl. I bodu 9 – k § 37a odst. 4 a 5 
Podle Zásad tvorby právní úpravy přestupků schválených 
usnesením vlády ze dne 31. července 2018 č. 498 platí, že 
je-li povinnost uložena přímo použitelným předpisem 
Evropské unie, objektivní stránka skutkové podstaty 
přestupku se formuluje zpravidla bez použití odkazu na 
konkrétní článek přímo použitelného předpisu Evropské 
unie, ve kterém je obsažena povinnost, jejíž porušení je 
znakem skutkové podstaty přestupku.  Tato povinnost 
se ve skutkové podstatě zobecní (vytvoří se jedna 
zobecněná skutková podstata), bude-li to vzhledem k její 
povaze možné, a doplní se odkaz na přímo použitelný 
předpis Evropské unie. Požadujeme tedy odstavec 4 
následujícím způsobem upravit:  
„(4) Poskytovatel služby dodávání balíků se dopustí 
přestupku tím, že nesplní některou  
z povinností týkajících se poskytování informací (pozn.: 
čl. 4 má nadpis poskytování informací) podle nařízení o 
službách přeshraničního dodávání balíků.“.   

 
Akceptováno. 
Na základě připomínky ČTÚ, který považuje za nezbytné, aby 
skutková podstata odrážela rovněž fakt, že je nutno poskytovat 
informace způsobem stanoveným tímto zákonem, tedy na 
elektronickém formuláři, a po následném projednání s MV bude 
navržený text odst. 4 doplněn ještě o slova „způsobem 
stanoveným tímto zákonem“.   
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Nesplnění informačních povinností uvedených v čl. 4 je 
typově stejně závažným přestupkem, za který hrozí stejně 
přísná pokuta (do 1 mil. Kč), a proto lze skutkové 
podstaty sloučit do jedné zobecněné skutkové podstaty.  
Zásady tvorby právní úpravy přestupků dále stanoví, že 
nepostačují-li výše uvedené způsoby k jednoznačnému 
určení povinností, jejichž porušení má být trestáno, je 
možno  
ve skutkové podstatě uvést odkaz na konkrétní 
ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie 
spolu s hlavními znaky protiprávního jednání. Odstavec 5 
výše uvedený požadavek již do určité míry splňuje. 
Je však nutno jej zpřesnit takto:  
„(5) Poskytovatel služby přeshraničního dodávání balíků 
se dopustí přestupku tím,  
že nepředloží Úřadu do 31. ledna každého kalendářního 
roku veřejný seznam sazeb podle čl. 5 odst. 1 nařízení o 
službách přeshraničního dodávání balíků způsobem 
stanoveným tímto zákonem.“.   
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
2. K čl. I bodu 10 a čl. II bodu 3 – k § 37a odst. 6 písm. 

c) zákona o poštovních službách  
a § 24 odst. 15 písm. a) zákona o ochraně 
spotřebitele: 

Výši pokuty (do 1 000 000 Kč) za uvedené přestupky je 
nutno podrobněji odůvodnit, zejména s ohledem na 
aspekty uvedené v bodu 2.5 Zásad tvorby právní úpravy 
přestupků:  
1) Předkladatel v prvé řadě srovná typovou závažnost 

daného protiprávního jednání oproti ostatním 
přestupkům, které jsou upraveny v témže zákoně. 

2) Předkladatel zhodnotí, zda porušení určité povinnosti 

 
Akceptováno, důvodová zpráva bude doplněna. 
Výši navrhované pokuty lze nad rámec stávajícího znění 
důvodové zprávy podpořit tím, že se jedná o přestupky závažné, 
které mohou zásadně ovlivnit informace, které se dostávají 
spotřebitelům ohledně sazeb (cen) za služby přeshraničního 
dodávání balíků, a to jak spotřebitelů tuzemských, tak i z jiných 
členských států, což nelze kvalifikovat jako pochybení 
formální, ale naopak jako zásah do výkonu veřejné moci a práv 
spotřebitelů na celoevropské úrovni. Takové následky lze 
považovat za závažné, neboť právě dostatek informací o trhu 
přeshraničního dodávání balíků a cenách za tyto služby byl 
důvodem pro vznik nařízení o službách přeshraničního 
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může vést k  narušení nebo ohrožení výkonu veřejné 
správy anebo zda má postihovat spíše „formální“ 
pochybení (viz různé evidenční, ohlašovací 
a podobné povinnosti). 

3) Předkladatel rozpětí pokuty rozliší rovněž podle toho, 
zda jde o přestupky poruchové, anebo ohrožovací. 
Přísnější pokuta by měla být stanovena za přestupky, 
jejichž spácháním dochází ke vzniku závažnějšího 
následku, k získání většího majetkového prospěchu 
pachatele apod.  

4) Unijní právo může vyžadovat podstatně vyšší rozpětí 
správního trestu, než které by odpovídalo Zásadám 
tvorby právní úpravy přestupků. V těchto případech 
je nutno v důvodové zprávě alespoň vysvětlit, v 
jakém rozsahu je navržená úprava správních trestů za 
přestupky implementací, resp. výsledkem 
harmonizace s právem Evropské unie. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

dodávání balíků. K zajištění jeho plnohodnotných účinků je 
nezbytné právě úplné plnění informačních povinností 
poskytovatelů služeb, jehož absence může zkreslovat celkový 
obraz cenové úrovně těchto služeb a v konečném důsledku 
ovlivňovat i volbu spotřebitele. Není stanovena spodní hranice 
sazby pokuty, přiměřenost musí být zvažována vždy v rámci 
řízení o přestupku, nařízení o službách přeshraničního dodávání 
balíků vyžaduje účinné a odrazující sankce. 
 

K čl. I bodu 6 – k § 35a odst. 1 zákona o poštovních 
službách: 
Podle čl. 4 odst. 5 nařízení o službách přeshraničního 
dodávání balíků (dále jen „nařízení“) mohou regulační 
orgány požadovat informace doplňující požadavky 
uvedené v čl. 4 odst. 1 a 3. Podle navrhovaného § 35a 
odst. 1 se prostřednictvím programové aplikace předávají 
pouze informace podle čl. 4 odst. 3 nařízení, nikoli 
informace předané podle čl. 4 odst. 1 nařízení. Z toho 
vyplývá, že informace podle čl. 4 odst. 5 mohou být 
prostřednictvím programové aplikace předány pouze 
tehdy, jde-li o doplnění informací podle čl. 4 odst. 3 
nařízení, nikoli v případě, že jsou doplňovány informace 
podle čl. 4 odst. 1 nařízení, které se prostřednictvím 
programové aplikace nepředávají. Textace § 35a odst. 1 
je tedy nepřesná, neboť rozšiřuje povinnost předat 

 
Akceptováno. 
Budou vypuštěna slova „prostřednictvím programové aplikace 
na elektronickém formuláři“. Zároveň bude na základě 
připomínky ČTÚ do výčtu odstavců článku 4, podle kterých 
jsou informace poskytovány, i odstavec 1. Veškeré informace 
by tak byly Úřadu předávány elektronicky na zveřejněném 
formuláři, což jednak znamená nižší administrativní zátěž, 
zároveň je to přístup slučitelný s aktuálními trendy 
elektronizace veřejné správy. Je tak rovněž reflektován návrh 
zákona o právu na digitální služby, resp. princip „digital by 
default“. Navržená formulace zároveň nevylučuje, aby byl 
formulář podáván prostřednictvím programové aplikace 
s předběžnou kontrolou údajů, což by byl další posun 
k zabezpečenému poskytování dat a snížení administrativní 
zátěže dotčených podnikatelů.   
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informace prostřednictvím programové aplikace i na 
informace, které se tímto způsobem nepředávají. 
Doporučujeme ustanovení upravit. 
Tato připomínka je doporučující      
 K důvodové zprávě: 
Navrhujeme v důvodové zprávě více rozvést dopady 
změn v pozitivní i negativní definici pojmu „poštovní 
služba“, neboť na tento pojem navazuje pojem 
„provozovatel poštovní služby“ užívaný v mnoha 
procesních předpisech. Předkladatel se nedostatečně 
zabývá otázkou, zda změnou definice poštovní služby 
nemůže dojít i ke změně okruhu osob, které jsou 
oprávněny provádět doručování písemností. Navrhujeme 
v důvodové zprávě výslovně zmínit, zda se navržené 
změny například projeví i v procesu doručování do ciziny 
podle správního řádu. 
Tato připomínka je doporučující  

Akceptováno. 
Považujeme za potřebné uvést, že v daném případě dochází 
k přesunutí definice z § 1 do ustanovení § 2, kam logicky 
náleží, protože jsou zde vymezeny základní pojmy zákona o 
poštovních službách. Nejedná se tedy o věcnou změnu této 
definice, protože poskytnutí jakékoli služby v obchodním styku 
(v daném případě poštovní služby) se uskutečňuje na základě 
smlouvy a je nadbytečné výslovně tuto skutečnost uvádět jako 
součást definice tohoto pojmu. V tomto smyslu bude včetně 
uvedení, že nedojde ke změně okruhu osob, které jsou 
oprávněny zajišťovat poštovní služby, doplněna důvodová 
zpráva. 
 

Český 
telekomunikační 
úřad 

K části první, bodu 9 
 

Úřad navrhuje doplnit na konci navrhovaného § 37a 
odst. 5 text, který zní: 
„nebo ve lhůtě podle čl. 6 odst. 6 nařízení o službách 
přeshraničního dodávání balíků nepředloží Úřadu 
důkazy vyžádané podle čl. 6 odst. 5 nařízení o 
službách přeshraničního dodávání balíků. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že návrh předpokládá sankcionování 
veškerých povinností vyplývajících z nařízení o službách 
přeshraničního dodávání balíků jejich výslovným výčtem 
a odkazem na konkrétní článek tohoto nařízení v rámci 
skutkových podstat přestupků, považuje Úřad za 
nezbytné, aby byla upravena sankce i za neposkytnutí 
doplňujících informací (důkazů), které si může regulační 
orgán vyžádat následně po poskytnutí informací podle 

Akceptováno jinak.  
Text byl upraven podle připomínek MV a Odboru kompatibility 
ÚV. Navrženou úpravu lze do jisté míry považovat za duplicitní 
k § 32a odst. 1 zákona o poštovních službách. Ustanovení § 32a 
odst. 1 obsahuje povinnost provozovatele poštovních služeb 
poskytovat na písemnou žádost ČTÚ ve stanovené lhůtě, formě 
a rozsahu úplné a pravdivé informace, a to včetně finančních 
informací, a údaje a podklady, které jsou nezbytné k plnění 
činností, k nimž má podle tohoto zákona ČTÚ působnost. Tuto 
povinnost lze vztáhnout i na případy upravené čl. 6 odst. 5 a 6 
nařízení. Za porušení této povinnosti zákon stanoví pokutu ve 
výši 1 000 000 Kč, tedy ve stejné výši, jaká je navrhována nyní.  
 
ČTÚ s vypořádáním souhlasí. 
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článku 5 pro účely posouzení přeshraničních sazeb.  
Tuto připomínku Úřad považuje za zásadní. 

 Úřad doporučuje sjednotit používání odkazů na 
jednotlivé články nařízení o službách přeshraničního 
dodávání balíků. V některých je používán výraz „článku“ 
(část první, bod 6 návrhu), jinde pak výraz „čl.“ (část 
první, bod 9, část druhá návrhu). 
Tuto připomínku Úřad považuje za doporučující. 

 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 
 

K bodu 2 (§ 1 odst. 2): 
 
Upozorňujeme, že označení nařízení, pokud by 
zůstalo v textu, by nemělo být uváděno velkým 
písmenem. Nadto navíc doporučujeme upravit toto 
ustanovení tak, aby odpovídalo čl. 48 odst. 2 LPV.  
Například by se mohlo uvést, že „Tento zákon dále 
upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis 
Evropské unie*) postup poskytovatele služby 
dodávání balíků a pravomoci Českého 
telekomunikačního úřadu v oblasti služeb 
přeshraničního dodávání balíků.“, a do poznámky 
pod čarou uvést celé přesné znění nařízení. 
Legislativní zkratka by musela být řešena až 
v následujících ustanoveních (§ 35a). 
 
Úpravu tohoto ustanovení doporučujeme i proto, že je 
příliš dlouhé a některé obraty převzaté z nařízení, 
jako např. „národní regulační orgán členského státu“, 
či „vnitrostátní postup“, nemají dobrou návaznost na 
další právní text, byť obecná kompetence národního 
regulačního orgánu je pro ČTÚ stanovena v § 36a 
odst. 1 písm. o) návrhu.  
 

 
Akceptováno. 

K  bodu 6 (§ 35a):  
1. Není zcela zřejmé, na základě čeho je pro některé 

Akceptováno. 
Zároveň bude na základě připomínky ČTÚ do výčtu odstavců 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBCNF5HD2)



Stránka 6 (celkem 19) 

informační povinnosti stanovována povinnost 
odevzdat elektronický formulář prostřednictvím 
programové aplikace (pro čl. 4 odst. 1 nařízení tato 
povinnost zákonem stanovena není). Z čeho takové 
dělení vyplývá? Je to snad kvůli prováděcímu nařízení 
Komise (EU) 2018/1263? Nebo je tak děleno kvůli 
jednorázovosti tohoto ustanovení oproti pravidelnosti 
poskytování informací podle následujících článků?  

 
2. Dále ustanovení působí matoucím dojmem, protože 

v případě jiného poskytování, než v případech zde 
uvedených, není uvedeno, komu se mají informace 
poskytovat. Kompetenci ČTÚ je sice možno dovodit z 
§ 36a odst. 1 písm. o), vypichování jednoho typu 
poskytování informací ale působí nesourodě. 
V neposlední řadě pouhé uvedení slov „poskytovatel 
služby dodávání balíků“, které neodkazuje na nařízení, 
může vyvolat otazníky ohledně toho, zda i jiný 
poskytovatel služby dodávání balíků, který nespadne 
do definice dané nařízením, má povinnosti podle § 
35a. Domníváme se, že toto nebylo záměrem 
předkladatele. 

 
Je možné např. toto znění (které nezohledňuje výše 
uvedenou připomínku v bodu 1.): 
 
(1) Poskytovatel služby dodávání balíků podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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 článku 4 odst. 3 a 5 a podle článku 

článku 4, podle kterých jsou informace poskytovány, doplněn i 
odstavec 1. Veškeré informace by tak byly Úřadu předávány 
elektronicky na zveřejněném formuláři, což jednak znamená 
nižší administrativní zátěž, zároveň je to přístup slučitelný 
s aktuálními trendy elektronizace veřejné správy. Je tak rovněž 
reflektován návrh zákona o právu na digitální služby, resp. 
princip „digital by default“. Navržená formulace zároveň 
nevylučuje, aby byl formulář podáván prostřednictvím 
programové aplikace s předběžnou kontrolou údajů, což by byl 
další posun k zabezpečenému poskytování dat a snížení 
administrativní zátěže dotčených podnikatelů. 
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5 odst. 1 nařízení o službách přeshraničního 
dodávání balíků poskytuje poskytovatel uvedený 
v odstavci 1 prostřednictvím programové aplikace na 
elektronickém formuláři**). 

 
**) 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. 
 
Zároveň jsme toho názoru, že v případě poskytování na 
elektronickém formuláři se jedná o národní požadavek na 
formu odevzdávání formulářů, a proto by příslušné 
ustanovení nemělo být vykazováno jako implementační. 
Implementační je pouze stanovení kompetence, komu se 
budou informace předávat (viz navrhovaný odst. 1 tohoto 
stanoviska). 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
 

K bodu 7 (§ 36a odst. 1 písm. j): 
Toto ustanovení je uvedeno v rozdílové tabulce (avšak na 
špatném místě), žádáme jej v bodovém znění návrhu 
rovněž podtrhnout.  
 
Dále z návrhu nijak nevyplývá, jak je proveden čl. 6 
nařízení, zejména zda je dostatečně stanovena 
kompetence ČTÚ určovat přeshraniční sazby. Obecná 
kompetence pro ČTU v přeshraničním dodávání balíků je 
sice stanovena v písm. o) téhož paragrafu, není ale 
vysvětleno, pod kterou kompetenci je možné podřadit 
určování sazeb. Spadne snad pod § 36a odst. 1 písm. d)? 
Pokud by žádná existující kompetence dostatečně 
nepokrývala kompetenci spočívající v určování sazeb 
podle čl. 6 nařízení, je nutné dopracovat. 

Akceptováno. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Není nutné upravovat; kompetence Úřadu je stanovena 
dostatečně již samotným nařízením o službách přeshraničního 
dodávání balíků, které jednoznačně stanoví, že tyto činnosti 
vykonává národní regulační orgán. Je-li v zákoně stanoveno, že 
tímto orgánem je Úřad, pak nepovažujeme za nutné jednu 
každou pravomoc z tohoto nařízení upravovat ve vnitrostátním 
předpisu. Obdobná situace je např. i u elektronických 
komunikací, kde Úřad vykonává jednotlivé pravomoci 
vnitrostátního regulačního orgánu podle nařízení Evropského 
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Tato připomínka je zásadní. parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o 
roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii 
přímo na základě tohoto nařízení. 
ÚV – odbor kompatibility s vypořádáním souhlasí.  
 

K  bodu 9 (§ 37a odst. 4 návětí a písm. b) a odst. 5):  
V návětí, obdobně, jak je uvedeno výše u § připomínky k 
§ 35a, navrhujeme za slovy „poskytovatel služby 
dodávání balíků“ doplnit slova „podle nařízení o 
službách přeshraničního dodávání balíků“. 
 
Má-li dovětek „způsobem stanoveným tímto zákonem“ 
v odst. 4 písm. b) a v odst. 5 zajistit, že poskytovatelé 
služby budou formuláře odesílat prostřednictvím 
programové aplikace, doporučujeme tento dovětek 
doplnit také k písmeni c), které navazuje na § 35a odst. 1, 
a kde je také povinnost poskytovat formuláře daným 
způsobem. 

 
Akceptováno. 
 
 

K bodu 9 (§ 37a odst. 4 a 5): 
Tento paragraf, který je uveden v rozdílové tabulce, 
provádí sankční ustanovení čl. 8 nařízení 2018/644. 
Žádáme novelizovaná ustanovení § 37a podtrhnout. 

Akceptováno. 

K bodu 10 (§ 37a odst. 6 písm. c)): 
K tomuto bodu je uvedeno celexové číslo nařízení 
2018/644. Záměrem předkladatele je tedy vykazovat ho 
jako implementační.  
Navrhujeme toto ustanovení jako implementační 
nevykazovat, protože ačkoliv se týká sankčních 
ustanovení, tak oproti nařízení stanoví konkrétní sazby 
za spáchání přestupku, které přímo použitelným 
předpisem konkrétně definovány nejsou. Sankce mají být 
dle čl. 8 nařízení účinné, přiměřené a odrazující, tj. 
nařízení stanoví pouze obecný kontext. Žádáme upravit. 

Akceptováno. 
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K části druhé – změna zákona o ochraně spotřebitele  
 
K bodu 1 (§ 23 odst. 19) a 2 (§ 24 odst. 14):  
V těchto bodech je odkazováno na čl. 7 nařízení (EU) 
2018/644. Domníváme se, že tyto body provádějí čl. 8, 
který představuje opatření na uplatňování nařízení. 
Žádáme tato ustanovení podtrhnout a uvést do rozdílové 
tabulky. 
  

 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 

K bodu 3 (§ 24 odst. 15): 
Obdobně jako v připomínce k části první - bodu 10 (§ 
37a odst. 6 písm. c), i zde žádáme uvedení celexového 
čísla k bodu 3 odstranit.  

Akceptováno. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Obecně k návrhu ČMKOS žádá, aby předkladatel 
používal pojmy v zákoně v souladu s Legislativními 
pravidly vlády. 
Návrh zákona používá pojmy „Poskytovatel služby 
dodávání balíků“, „Poskytovatel služby přeshraničního 
dodávání balíků“ a „služby dodávání balíků“. Tyto pojmy 
však nedefinuje. Definice by v zákoně měla být obsažena 
normativním odkazem na nařízení, které tyto definice 
obsahuje. 
Odůvodnění:  
Viz čl. 45 odst. 4 první věta Legislativních pravidel vlády 
„Normativního odkazu na jiný právní předpis se v 
ustanovení právního předpisu používá v případech, mají-
li se na právní vztahy, na něž se právní předpis vztahuje, 
použít právní normy obsažené v jiném právním předpisu 
nebo má-li se použití těchto norem vyloučit.“ 

Akceptováno. 
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a čl. 47 Legislativních pravidel vlády 
„Do právního předpisu se zpravidla nepřejímá ustanovení 
jiného právního předpisu (recepce). Vhodnější je odkázat 
na ustanovení jiného právního předpisu formou 
normativního odkazu nebo v poznámce pod čarou.“ 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 K jednotlivým ustanovením 
K § 2 odst. 1 písmeno a) 
ČMKOS požaduje, aby v § 2 odst. 1 písm. a) bylo 
zrušeno slovo „zpravidla“. 
Odůvodnění: 
Při použití slova „zpravidla“ se nejedná o definici, která 
by prakticky umožnila odlišit poštovní službu od 
nepoštovní služby a naopak. Důsledkem je, že za 
provozovatele poštovních služeb se může označovat i 
osoba, která fakticky poštovní služby neprovozuje a 
naopak osoba, která fakticky poštovní služby provozuje, 
může tvrdit, že tomu tak není. Definice se použitím 
demonstrativního výčtu nedůvodně odchyluje od definice 
použité v poštovní směrnici i v nařízení o přeshraničním 
dodávání balíků: 
Čl. 2 odst. 1 Poštovní směrnice – „poštovními službami 
se rozumí služby zahrnující výběr, třídění, přepravu a 
dodávání poštovních zásilek“ 
Čl. 2 odst. 2 nařízení o přeshraničním dodávání balíků - 
„službami dodávání balíků se rozumí služby zahrnující 
výběr, třídění, přepravu a dodávání balíků.“ 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nedochází ke změně definice, ale jedná se pouze o legislativně 
technickou úpravu, v rámci které se stávající definice poštovní 
služby i její negativní vymezení v § 1 odst. 3 pouze přesouvá do 
§ 2, kde jsou vymezeny základní pojmy a kam také tato definice 
logicky patří. Stávající definice nebyla nikdy v rámci 
notifikačních procesů předchozích novel zákona zpochybněna. 
Výraz „zpravidla“ byl do směrnicové definice včleněn při 
liberalizační novele zákona o poštovních službách. 
Důvodem jeho včlenění byla (a nadále je) obava z jejího 
výkladu v situaci, kdy se v praxi vyskytne případ, kdy klíčová 
část řetězce činností – třídění – není v jednotlivých případech 
splněna, a byla by snaha takovou službu provozovatele 
poštovních služeb např. v rámci řízení o námitkách proti 
vyřízení reklamace vydávat právě pro tento důvod za službu, 
která není službou základní. Akceptování takového výkladu by 
zásadním způsobem znesnadňovalo postup v uvedeném 
správním řízením, podrývalo pravomoci ČTÚ jako orgánu, 
který toto řízení vede, a znamenalo prvek výrazně snižující 
právní jistotu adresátů normy. 
Rovněž není v této souvislosti bez významu (neboť je definice 
služby dodávání balíků v rámci připomínky kladena jako 
obdobná či na roveň definici poštovních služeb), že v recitálu 
17 nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků je 
uvedeno, že na poskytovatele služeb dodávání balíků 
využívající alternativní obchodní modely, například modely 
vycházející z ekonomiky sdílení a platforem pro elektronické 
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obchodování, by se mělo toto nařízení vztahovat, pokud 
zajišťují alespoň jeden z článků poštovního řetězce. 
 
ČMKOS s vypořádáním souhlasí. 

 K § 35a odst. 1 
ČMKOS požaduje, aby úprava v § 35a odst. 1 
nerozšiřovala povinnost předat informace 
prostřednictvím programové aplikace i na informace, 
které se tímto způsobem nepředávají.  
Odůvodnění: 
Znění § 35a odst. 1 je nepřesné. Podle čl. 4 odst. 5 
nařízení mohou regulační orgány požadovat informace 
doplňující požadavky uvedené v čl. 4 odstavcích 1 a 3. 
Podle § 35a odst. 1 se prostřednictvím programové 
aplikace předávají pouze informace podle čl. 4 odst. 3 
nařízení, nikoli informace předané podle čl. 4 odst. 1 
nařízení. Z toho vyplývá, že informace podle čl. 4 odst. 5 
mohou být prostřednictvím programové aplikace 
předány, pouze pokud jde o doplnění informací podle čl. 
4 odst. 3 nařízení, nikoli v případě, že jsou doplňovány 
informace podle čl. 4 odst. 1 nařízení, které se 
prostřednictvím programové aplikace nepředávají.   
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Akceptováno jinak.  
Text byl upraveno podle připomínek dalších připomínkových 
míst.  
ČMKOS s vypořádáním souhlasí. 

Ministerstvo 
financí 

1. K Části první, čl. I, bodu 1 
Konstatujeme, že v souvislosti s implementací nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 o 
službách přeshraničního dodávání balíků je do zákona 
zaváděn pojem „balík“, kdežto dosavadní znění pracuje s 
pojmem „poštovní balík“. Ačkoli důvodová zpráva k 
tomuto bodu srozumitelně vysvětluje obsahový rozdíl 
těchto pojmů, doporučujeme tyto pojmy v § 2 definovat. 

Vysvětleno. 
Pojem balík je definován v nařízení, na které je v návrhu 
zákona odkazováno. 
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Tato připomínka je doporučující. 

2. K bodu 2 
Doporučujeme v zájmu lepší přehlednosti odstavce 2 v § 
1 jeho text rozčlenit na pododstavce (písmena) takto: „(2) 
Tento zákon dále upravuje v návaznosti na nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 o 
službách přeshraničního dodávání balíků (dále jen 
„nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků“) a) 
pravomoci správního orgánu k některým činnostem, které 
podle nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků 
vykonává národní regulační orgán členského státu, b) 
vnitrostátní postup při podávání informací 
poskytovatelem služby dodávání balíků a poskytovatelem 
služby přeshraničního dodávání balíků v rozsahu a 
lhůtách stanovených nařízením o službách přeshraničního 
dodávání balíků, c) přestupky poskytovatelů služeb 
dodávání balíků a poskytovatelů služeb přeshraničního 
dodávání balíků a správní tresty za jejich spáchání.“. 
Upozorňujme však, že v navrhovaném textu i v námi 
formulovaném textu § 1 písm. a) se hovoří o pravomoci 
správního orgánu k některým činnostem, které podle 
nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků 
vykonává národní regulační orgán členského stát. V 
důvodové zprávě však není o těchto činnostech ani 
zmínka, a proto doporučujeme, aby v ní byl proveden 
alespoň jejich demonstrativní výčet. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven podle připomínek ÚV –odboru kompatibility. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Základní kompetence Úřadu, a to včetně cenové regulace 
základních služeb, jsou již obsaženy ve stávající úpravě, a proto 
není třeba tuto kompetenci Úřadu vzhledem k určování a 
posuzování sazeb za přeshraniční balíky podle nařízení ještě 
zvláště stanovovat.  

 

3. K bodu 4 
V textu písmene a) je uvedeno, jaké činnosti zpravidla 
poštovní služba zahrnuje. Jsme názoru, že užití slova 
„zpravidla“ je problematické, protože některou z 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
viz vypořádání připomínky ČMKOS. 
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uváděných činností by poskytovatel poštovní služby 
nemusel zajišťovat vůbec, a přesto by byl považován za 
poskytovatele poštovních služeb. Máme za to, že uvedené 
činnosti (služby) by měl poskytovatel poštovních služeb 
provádět vždy. Proto doporučujeme slovo „zpravidla“ 
vypustit a za slovo „zahrnuje“ vložit slovo „alespoň“. 
Dále nám není jasné, proč by za poštovní službu mělo být 
považováno i dodání poukázané peněžní částky. 
Doporučujeme ve větě za středníkem prostě konstatovat, 
že „poštovní službou je i dodání poukázané peněžní 
částky“. 
V důvodové zprávě, která k bodům 3, 4 a 5 obnáší jednu 
větu, poukazující na to, že se jedná o legislativně 
technické úpravy, což považujeme za zcela nedostatečné. 
Doporučujeme důvodovou zprávu rozšířit do bodů v 
návaznost na jednotlivé novelizační body a v souvislosti s 
bodem 4 demonstrativně uvést, které další činnosti lze 
podřadit pod pojem „poštovní služba“ 
Tato připomínka je doporučující. 

4. K bodu 5 
v souvislosti s písmenem b) je třeba v důvodové zprávě 
specifikovat, kdo je to osoba propojená s odesilatelem. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Toto ustanovení nebylo návrhem novelizováno, došlo pouze 
k jeho přesunu z § 1 odst. 3 do § 2 jako nový odstavec 2. Mimo 
to se jedná o pojem běžně používaný i v jiných právních 
normách. 

5. K Části třetí, čl. III 

V souvislosti s navrhovaným datem účinnosti 23. listopadu 
2019 poznamenáváme, že toto datum je zcela nereálné 
vzhledem ke skutečnosti, že návrh je teprve dnes, tj. v dubnu 
2019, v meziresortním připomínkovém řízení. V návrhu je 
zřejmě uvedeno s ohledem na Evropskou komisi, jak vyplývá 
z důvodové zprávy. 

Předkladatel si je této skutečnosti vědom. 
Datum bude upraveno v návaznosti na další legislativní proces. 
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Tato připomínka je doporučující. 

6. K bodu 6 
V obou odstavcích doporučujeme za slovo „Úřadu“ vložit 
slova „na elektronickém formuláři“ a tato slova v závěru 
obou odstavců vypustit. Jsme si vědomi, že se jedná o 
harmonizační text, ale námi navrhovaná úprava jeho 
smysl nemění. 
Tato připomínka je doporučující. 

 
Akceptováno jinak. 
Text byl upraven podle připomínek ÚV- odboru kompatibility. 

7. Závěrem uvádíme, že pokud se týče přiloženého 
platného znění návrhu novel dotčených právních předpisů 
s vyznačením navrhovaných změn, je třeba ve vládním 
návrhu zákona dbát na jednotnou grafickou úpravu 
(formátování), zejména odstavců v jednotlivých 
paragrafech. Čítankovým příkladem nejednotnosti 
je např. § 23 zákona o ochraně spotřebitele. 

 

 
Akceptováno. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. K bodu 2 
Doporučujeme v § 1 odstavec 2 uvést ve znění, které 
odpovídá požadavkům čl. 48 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Text byl upraven podle připomínek ÚV- odboru kompatibility. 

2. K bodu 4 
Doporučujeme úvodní část bodu v souladu s čl. 58 odst. 2 
písm. j) Legislativních pravidel vlády uvést ve znění „V § 
2 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:“. 
Dále doporučujeme na konci textu písmene a), tedy za 
slovem „částky“, tečku nahradit čárkou. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  

 1. K bodu 7 
Pod bodem je uveden celex, ovšem žádný text v 
ustanovení není podtržen. Doporučujeme prověřit, zda se 
jedná o adaptační ustanovení, a případně poté bod upravit 

Akceptováno.  
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tak, aby odpovídal příloze č. 5 Legislativních pravidel 
vlády. 
Obdobně doporučujeme prověřit body 9 a 10 a v části 
druhé body 1 až 3. 
Tato připomínka je doporučující. 

Ministerstvo 
zemědělství Doporučující připomínky 

1. K bodu 1 

Doporučujeme vyznačená doplňovaná slova neuvádět v 
návrhu zákona tučně. 
2. K bodu 4. 

Doporučujeme v souladu s § 58 odst. 2 písm. j) 
Legislativních pravidel vlády formulovat novelizační bod 
takto: "V § 2 se vkládá nové písm. a), které zní: "... ." V 
závěru tohoto bodu novely lze použít větu, která je již 
v návrhu zákona uvedena. 
3. K bodu 5. 

Doporučujeme v souladu s § 58 odst. 4 písm. d) 
Legislativních pravidel vlády formulovat novelizační bod 
takto: "V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 
a doplňuje se odstavec 2, který zní: "... ." 
4. K bodu 6. 

Úpravu obsaženou v bodě 6. předkládané novely 
zákona  (tj. nově vložený § 36 a)  a k ní se vztahující 
část důvodové zprávy považujeme za nejasnou 
a doporučujeme ji upravit či vysvětlit, a to zejména 
ve vztahu k odlišnému přístupu k úpravě 
povinností předkládání informací podle čl. 4 odst. 1 a č. 4 
odst. 3 nařízení (EU) 2018/644. Pro předkládání 
informací podle odst. 1, tak i podle odst. 3 

 
 
 
Neakceptováno. 
Jedná se o doplnění nadpisu části první. 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven podle připomínek ÚV- odboru kompatibility. 
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jsou  prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1263 
stanoveny formuláře. 

 
Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doporučující připomínky 
K čl. I bod 2. a čl. II bod 1. a 2.: Upozorňujeme, že 
v předmětných novelizačních bodech je uveden 
nesprávný název nařízení o službách přeshraničního 
dodávání balíků, jelikož před číselným označením 
„2018/644“ nemá být uveden text „č.“ a za tímto 
číselným označením by měla být uvedena slova „ze dne 
18. dubna 2018“. Doporučujeme materiál doplnit a 
změnit ve smyslu uvedeném a zároveň v daném ohledu 
sladit i Platné znění s vyznačením navrhovaných změn. 

K čl. I bod 4. [k § 2]: Vzhledem ke skutečnosti, že 
v platném znění není předmětný paragraf rozdělen na 
odstavce, nelze vztahovat navrhovanou změnu na 
odstavec 1. S ohledem na uvedené doporučujeme text 
„odst. 1“ z úvodní věty předmětného novelizačního bodu 
odstranit a následný novelizační bod přeformulovat ve 
smyslu čl. 58 odst. 4 písm. d) Legislativních pravidel 
vlády. 
Z formálního hlediska by měly být jednotlivé 
pododstavce odděleny čárkami, a proto doporučujeme 
tečku na konci navrhovaného znění pododstavce nahradit 
čárkou a materiál tak sjednotit s Platným zněním 
s vyznačením navrhovaných změn. 
 
K materiálu, čl. I bod 6.: Upozorňujeme, že 
v navrhovaném textu by měla být pro zde uvedené články 
použita zkratka „čl.“, jak stanovuje čl. 69 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme materiál 
změnit ve smyslu uvedeném. 
 

 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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Ministerstvo 
životního 
prostředí 
 
 

 
 
 
Doporučující připomínky 
1. K čl. I bodu 4 - doporučujeme nahradit slova 

„Dosavadní písmena a) až o) se označují jako písmena 
b) až r)“ slovy „Dosavadní písmena a) až o) se označují 
jako písmena b) až p)“. Z platného znění s vyznačením 
navrhovaných změn je zřejmé, že z výčtu omylem 
vypadla písmena l) a q). Platné znění s vyznačením 
navrhovaných změn doporučujeme taktéž opravit. 

 
K čl. II bodu 1 - s ohledem na zákon č. 255/2012 Sb., o 
kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, 
doporučujeme slova „provádí dozor nad dodržováním 
povinností“ nahradit slovy „kontroluje dodržování 
povinností“. 

 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Dikce v tomto ustanovení byla použita tak, aby navazovala a 
byla v souladu s ostatními ustanoveními v § 23, kde je již 
v nadpisu tohoto ustanovení použit pojem „dozor“ a dále pak i 
v jeho jednotlivých odstavcích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
Ministerstvo 
spravedlnosti Doporučující připomínky 

 
 
Akceptováno. 
 Text byl upraven podle připomínek ÚV- odboru kompatibility. 
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1. K Čl. I, bodu 2 (§ 1 odst. 2) 

Doporučujeme text tohoto ustanovení zjednodušit; 
navrhované znění je těžko srozumitelné. 
2. K Čl. I, bodu 6 (§ 35a) 

Upozorňujeme, že termíny „poskytovatel služby dodávání 
balíků“ a „poskytovatel služby přeshraničního dodávání 
balíků“ není v zákoně definován. Ustanovení § 35a se 
zřejmě má vztáhnout výhradně na takové poskytovatele, 
kterým tyto povinnosti stanoví nařízení o službách 
přeshraničního dodávání balíků. Toto z navrhovaného 
znění nicméně jednoznačně nevyplývá a mohla by 
vzniknout pochybnost, zda se nevztahuje na veškeré 
poskytovatele. Doporučujeme proto text přeformulovat 
tak, aby bylo postaveno najisto, že se týká pouze 
poskytovatelů, kteří tuto povinnost mají dle nařízení o 
službách přeshraničního dodávání balíků. 
Tato připomínka platí obdobně pro bod 9, § 37a odst. 4 a 
5 
3. K Čl. II, bodům 2 (§ 24 odst. 14) a 3 (§ 24 odst. 15) 

Upozorňujeme, že tyto novelizační body jsou v kolizi 
s jinou právě připravovanou novelou zákona o ochraně 
spotřebitele, čj. MPO 1615/19/31600/01000 
(meziresortní připomínkové řízení ukončeno dne 15. 2. 
2019). Doporučujeme oba návrhy sladit. 
 
4. K Čl. I, bodům 7, 9, 10 a Čl. II, bodům 1, 2 a 3 

Doporučujeme vyznačit ustanovení těchto novelizačních 
bodů podtržením, jelikož je jimi zajišťována adaptace 
právního předpisu, viz Příloha č. 5 Legislativních 
pravidel vlády. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Předkladatel bere tyto skutečnosti v úvahu. V navrženém textu 
byla zohledněna novela zákona o ochraně spotřebitele, která je 
v současné době projednávána Parlamentem ČR jako tisk č. 
369. Text bude následně upraven i podle druhé novely 
v průběhu legislativního procesu. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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V Praze 18. července 2019 

Vypracoval: Ing. Jiří Řehola Podpis: 
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