
 

 

V. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu 
při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby    

 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 
2008, kterou se mění směrnice 
97/67/ES s ohledem na úplné 
dotvoření vnitřního trhu poštovních 
služeb Společenství 

Ustano
vení 
 

Obsah CELEX č. Ustano
vení 

 

Obsah 

Čl. I 
bod 1 
až 21 

1. V § 2 se za slovo „zisk“ vkládají slova „vyjádřený formou nákladů kapitálu“.  

2. V § 3 odstavec 2 zní: 

„(2) Přírůstkové náklady se počítají podle vzorce: 

PN = NZS - NAS, 

kde: 
PN - jsou přírůstkové náklady, 
NZS - jsou náklady poskytování služeb držitele poštovní licence při základním scénáři 

podle § 7 odst. 2, 
NAS - jsou náklady držitele poštovní licence v případě alternativního scénáře podle § 7 

odst. 3.“. 
 

3. Za § 3 se vkládají nové § 3a až § 3c, které znějí: 

„§ 3a 

(1) Náklady kapitálu držitele poštovní licence na poskytování služeb obsažených v jeho poštovní 
licenci se počítají podle vzorce: 

NKZS = WACCZS *VKZS, 

kde: 
NKZS - jsou náklady kapitálu držitele poštovní licence při základním scénáři podle § 7 

odst. 2, 

WACCZS - procento návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním při základním scénáři 
podle § 7 odst. 2, 

VKZS - vložený kapitál při základním scénáři podle § 7 odst. 2.  

32008L0006 Čl. 1 
odst. 25 

Výpočet čistých 
nákladů 
spojených 
s určitými 
aspekty 
povinností 
všeobecných 
služeb se 
provádí 
odděleně tak, 
aby se zabránilo 
dvojímu 
zaúčtování 
jakýchkoli 
přímých nebo 
nepřímých výhod 
a nákladů. 
Celkové čisté 
náklady na 
povinnosti 
všeobecných 
služeb každého 
určeného 
poskytovatele 
všeobecných 
služeb se 
vypočítávají jako 
souhrn čistých 
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(2) Náklady kapitálu držitele poštovní licence na poskytování služeb obsažených v alternativním 
scénáři se počítají podle vzorce: 

NKAS = WACCAS *VKAS, 
 kde: 
NKAS - jsou náklady kapitálu držitele poštovní licence při alternativním scénáři podle § 

7 odst. 3, 

WACCAS - procento návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním při alternativním scénáři 
podle § 7 odst. 3, 

VKAS - vložený kapitál při alternativním scénáři podle § 7 odst. 3.  

§ 3b 
 

(1) Procento návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním při základním i alternativním scénáři 
je vyjádřeno prostřednictvím vážených průměrných nákladů na kapitál (WACC) před zdaněním a počítá 
se podle vzorců: 

WACCBT = WACCAT / (1 – t), 

kde: 
WACCBT - jsou vážené průměrné náklady kapitálu před zdaněním, 

WACCAT - jsou vážené průměrné náklady kapitálu po zdanění, 

t - je daňová sazba. 
 

 WACCAT = re ∗
E

D+E
+ rd ∗ (1 − t) ∗

D

D+E
 , 

kde: 
re - jsou náklady vlastního kapitálu, 

rd - jsou náklady cizího kapitálu, 

E - je hodnota vlastního kapitálu společnosti, 

D - je hodnota cizího kapitálu společnosti. 

 
(2) Procento návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním pro základní scénář (WACCZS) se 

stanoví tak, aby vyjadřovalo procento návratnosti vloženého kapitálu držitele poštovní licence v České 
republice.  

 
(3) Procento návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním pro alternativní scénář (WACCAS) se 

stanoví tak, aby vyjadřovalo procento návratnosti vloženého kapitálu poskytovatele poštovních služeb bez 
uložené povinnosti poskytovat základní služby. 

nákladů 
vzniklých 
z jednotlivých 
prvků povinností 
všeobecných 
služeb při 
zohlednění 
veškerých 
nehmotných 
výhod. Národní 
regulační orgán 
je odpovědný za 
ověření čistých 
nákladů. 
Poskytovatel či 
poskytovatelé 
všeobecných 
služeb 
spolupracují 
s národním 
regulačním 
orgánem, aby 
mu umožnili 
čisté náklady 
ověřit. 
Část C: Úhrada 
čistých nákladů 
na povinnosti 
všeobecných 
služeb 
Úhrada nebo 
financování 
čistých nákladů 
na povinnosti 
všeobecných 
služeb může 
vyžadovat, aby 
byla určeným 
poskytovatelům 
všeobecných 
služeb 
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(4) Výši procenta návratnosti vloženého kapitálu podle odstavců 2 a 3 stanoví Český 

telekomunikační úřad a stanovená hodnota bude platná po dobu platnosti poštovní licence. Hodnota 
WACC bude stanovena při ověřování žádosti o čisté náklady v prvním období platnosti licence. 

 
§ 3c 

 
(1) Vloženým kapitálem při základním scénáři (VKZS) se rozumí hodnota dlouhodobého majetku 

a pracovního kapitálu držitele poštovní licence nezbytného k poskytování poštovních služeb v rozsahu 
vymezeném v základním scénáři podle § 7 odst. 2. 

 
(2) Vloženým kapitálem při alternativním scénáři (VKAS) se rozumí hodnota dlouhodobého 

majetku a pracovního kapitálu držitele poštovní licence nezbytná k poskytování poštovních služeb 
v rozsahu vymezeném v alternativním scénáři podle § 7 odst. 3. 

 
(3) Pokud není uvedeno jinak, držitel poštovní licence vykazuje hodnotu vloženého kapitálu 

v souladu s Českými účetními standardy podle zákona o účetnictví. 
 
(4) V hodnotě dlouhodobého majetku se zohlední majetek pořízený formou leasingu, a to 

v souladu s Mezinárodními účetními standardy.“. 
 

4. V § 4 odstavec 2 zní: 

„(2) Přírůstkové výnosy se počítají podle vzorce: 

PV= VZS - VAS, 
 

kde: 
PV - jsou přírůstkové výnosy, 
VZS - jsou výnosy držitele poštovní licence z poskytování služeb při základním scénáři 

podle § 7 odst. 2, 
VAS - jsou výnosy držitele poštovní licence v případě alternativního scénáře podle § 7 odst. 

3.“. 
 

5. V § 5 odst.1 písm. a) se za slovo „náklady“ vkládají slova „na prvky sítě a činnosti“. 

6. V § 5 odst. 1 písm. c) se slovo „k“ nahrazuje slovem „ke“. 

7. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „formou nákladů kapitálu“. 

8. V § 5 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.  

9. V § 5 odstavec 2 zní: 

poskytnuta 
náhrada za 
služby, které 
poskytují za 
nekomerčních 
podmínek. 
Protože taková 
náhrada 
zahrnuje finanční 
převody, členské 
státy musí 
zajistit, aby 
probíhaly 
objektivním, 
transparentním, 
nediskriminační
m a přiměřeným 
způsobem. To 
znamená, aby 
převody pokud 
možno co 
nejméně 
narušovaly 
hospodářskou 
soutěž 
a uživatelskou 
poptávku. 
Mechanismus 
rozdělení 
založený na 
fondu uvedeném 
v čl. 7 odst. 4 by 
měl využívat 
transparentní 
a neutrální 
mechanismus 
vybírání 
příspěvků, jenž 
zabrání 
nebezpečí 
dvojího uložení 
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„(2) Čisté náklady se počítají podle vzorce: 

ČN = [PN + ∆NK] - [PV + ∑Tv], 

kde: 
ČN - výše čistých nákladů, 
PN - přírůstkové náklady, 
PV - přírůstkové výnosy, 
∆NK - se vypočte jako rozdíl mezi NKZS a NKAS určenými podle § 3a, 

Tv - nehmotné a tržní výhody plynoucí držiteli poštovní licence v důsledku uložení 
povinnosti poskytovat základní služby, vyjádřené v penězích.“. 

10. Na konci textu § 6 se doplňují slova „tak, aby splňovaly základní kvalitativní požadavky 
definované v poštovní licenci“. 

11. V § 7 odst. 2 se slova „na poskytování základních služeb obsažených v poštovní licenci držitele 
poštovní licence“ a slova „získané poskytováním těchto služeb“ zrušují.  

12. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a dále aby zajistil plnění ostatních 
služeb ve veřejném zájmu, které vyplývají z uzavřených smluv nebo z jeho hlavní náplně 
činnosti, nezávisle na poštovní licenci“. 

13. V § 8 odst. 2 písm. e) se za slovo „provozovnu“ vkládají slova „nebo jiné místo zajišťující 
obsluhu zákazníků“ a na konci textu se doplňují slova „nebo jiného místa zajišťujícího obsluhu 
zákazníků“. 

14. V § 8 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které 
zní: 

 „g) u budov, které držitel poštovní licence má v dlouhodobém pronájmu a podle alternativního 
scénáře v nich nebude mít provozovnu, se zohlední smluvně sjednané pokuty a penále za 
předčasné ukončení nájemní smlouvy tak, aby nedocházelo k jejich dvojímu započtení a 
vycházelo se z charakteru sjednané sankce.“. 

15. V § 8 odst. 3 písm. a) se za slovo „zákazníků“ vkládají slova „a neztratí tím svoje postavení na 
trhu“.  

16. V § 8 odst. 3 písm. c) se slovo „pouze“ zrušuje a na konci textu se doplňují slova „a odpovídající 
podíl celopodnikové režie“. 

17. V § 8 odst. 4 se slova „Při sestavování tohoto alternativního scénáře vychází z těchto 
předpokladů“ nahrazují slovy „Zohlední se“. 

18. V § 8 odst. 4 písm. a) se slova „náklady musí obsahovat pouze náklady plynoucí z povinnosti 
poskytovat základní služby, tedy“ zrušují. 

příspěvků, které 
se vztahují jak 
na výstupy, tak 
na vstupy 
podniků. 
Nezávislý 
subjekt, který 
spravuje fond, je 
odpovědný za 
vybírání 
příspěvků od 
podniků, kterým 
je vyměřena 
povinnost platit 
příspěvky na 
krytí čistých 
nákladů na 
povinnosti 
všeobecných 
služeb 
v dotyčném 
členském státě, 
a dohlíží na 
převod dlužných 
částek 
podnikům, které 
jsou oprávněny 
k příjmu plateb 
z fondu. 
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Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 

32008L0006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 
97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství 

 

19. V § 8 odst. 4 písm. b) se slova „ostatní náklady nesmí být započteny“ nahrazují slovy „změna 
výnosů, v případě, že z činnosti, pro kterou je sestavován alternativní scénář, držiteli poštovní 
licence výnosy vznikají“. 

20. V § 11 odst. 2 se slovo „jednotlivou“ zrušuje a slovo „službu“ se nahrazuje slovem „služby“. 

21. V § 12 odst. 1 se za slovo „plán“ vkládají slova „, výsledky oddělené evidence nákladů a 
výnosů“.  
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Celex: 32008L0006 Lhůta pro implementaci 31. 12. 2012 Úřední věstník L 052 2008 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Jiří Řehola 12. 1. 2016 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 

97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství 

Schválil (jméno+datum): Vladimír Bártl 12. 1. 2016 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení  

(článek, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 

Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

Článek 1 odst. 1 Článek 1 

Směrnice 97/67/ES se mění takto: 

Článek 1 se nahrazuje tímto: 

"Článek 1 

Tato směrnice stanoví společná pravidla, pokud jde o: 

- podmínky poskytování poštovních služeb, 

- poskytování všeobecných poštovních služeb ve Společenství, 

- financování všeobecných služeb za podmínek zajišťujících trvalé 

poskytování těchto služeb, 

- zásady tvorby sazeb a transparentnosti účtů pro poskytování 

všeobecných služeb, 

- stanovení norem kvality pro poskytování všeobecných služeb 

a zavedení systému k zajištění jejich dodržování, 

- harmonizaci technických norem, 

- vytvoření nezávislých národních regulačních orgánů." 

29/2000 

ve znění 

221/2012 

 

§ 1 (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) 

a upravuje podmínky pro podnikání v oblasti poštovních služeb, 

podmínky pro poskytování a provozování poštovních služeb, práva 

a povinnosti, které při této činnosti vznikají, jakož i zvláštní práva 

a zvláštní povinnosti těch provozovatelů poštovních služeb, kteří mají 

povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby, a výkon státní správy 

a regulaci v oblasti poštovních služeb. 

(2) Poštovní službou je činnost prováděná podle poštovní smlouvy a za 

podmínek stanovených tímto zákonem. Poštovní služba zpravidla 

zahrnuje poštovní podání, třídění a přepravu poštovní zásilky 

prostřednictvím poštovní sítě a je prováděna za účelem dodání poštovní 

zásilky příjemci. Za poštovní službu se považuje i dodání poukázané 

peněžní částky. 

(3) Poštovní službou není: 

a) přeprava poštovních zásilek, pokud je vykonávána osobou, která 

k těmto zásilkám současně neprovedla poštovní podání, třídění nebo 

dodání, 

b) služba obdobná poštovní službě, která je vykonávána odesílatelem 

nebo s ním propojenou osobou. 

PT  

Článek 1 odst. 2 

písm. a) 

Článek 2 se mění takto: 

a) bod 1 se nahrazuje tímto: 

"1) poštovními službami se rozumí služby zahrnující výběr, třídění, 

přepravu a dodávání poštovních zásilek;" 

29/2000 

ve znění 

95/2005 

§ 2 písm. j) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

j) základními službami poštovní služby a zahraniční poštovní služby, 

které jsou vzhledem k potřebám veřejnosti pod ochranou státu 

zajišťovanou způsobem podle tohoto zákona, 

PT  

Článek 1 odst. 2 

písm. b) 

b) vkládá se nový bod 1a: 

"1a) poskytovatelem poštovních služeb se rozumí podnik poskytující 

jednu nebo více poštovních služeb;" 

29/2000 

ve znění 

95/2005 

221/2012 

§ 2 písm. c) c) provozovatelem osoba poskytující poštovní služby nebo zajišťující 

zahraniční poštovní služby,  

 

PT  

Článek 1 odst. 2 

písm. c) 

c) v bodu 2 se slova "veřejnou poštovní sítí" nahrazují slovy "poštovní 

sítí" 

29/2000 

ve znění 

221/2012 

§ 2 písm. n) n) poštovní sítí systém organizace činností a technologické prvky, 

technická zařízení, síť provozoven nebo specifické služby 

provozovatele, které využívá pro zajištění poskytování poštovních 

služeb, 

 

PT  

Článek 1 odst. 2 

písm. d) 

d) bod 3 se nahrazuje tímto: 

"3) přístupovými místy se rozumí fyzická zařízení, včetně poštovních 

schránek pro veřejnost umístěných na veřejné komunikaci nebo 

v budově, na budově nebo na pozemku poskytovatele nebo 

poskytovatelů poštovních služeb, kde mohou odesílatelé odevzdávat 

poštovní zásilky do poštovní sítě;"; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 1 odst. 2 

písm. e) 

e) bod 4 se nahrazuje tímto: 

"4) výběrem se rozumí sběr poštovních zásilek poskytovatelem 

poštovních služeb;" 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Ustanovení  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 
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(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

Článek 1 odst. 2 

písm. f) 

f) bod 6 se nahrazuje tímto: 

"6) poštovní zásilkou se rozumí zásilka s adresou v konečné podobě, ve 

které má být poskytovatelem poštovních služeb dodána. Kromě 

listovních zásilek jsou to rovněž například knihy, katalogy, noviny, 

časopisy a poštovní balíky obsahující zboží s obchodní hodnotou či bez 

obchodní hodnoty;" 

29/2000 

ve znění 

221/2012 

 

§ 2 písm. a) a) poštovní zásilkou adresná zásilka v konečné podobě, ve které má být 

provozovatelem dodána; poštovní zásilkou se rozumí i poštovní balík, 

 

PT  

Článek 1 odst. 2 

písm. g) 

g) bod 8 se zrušuje; 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 1 odst. 2 

písm. h) 

h) bod 12 se zrušuje; 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 1 odst. 2 

písm. i) 

i) bod 13 se nahrazuje tímto; 

"13) poskytovatelem všeobecných služeb se rozumí veřejný nebo 

soukromý poskytovatel poštovních služeb poskytující všeobecné 

poštovní služby nebo jejich část v členském státě, jehož totožnost byla 

sdělena Komisi v souladu s článkem 4;"; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 1 odst. 2 

písm. j) 

j) bod 14 se nahrazuje tímto: 

14) oprávněními se rozumí každé povolení ve formě "všeobecného 

oprávnění" nebo "individuální licence" podle níže uvedených definic, 

které stanoví práva a povinnosti specifické pro poštovní odvětví 

a dovoluje podnikům poskytovat poštovní služby a případně vytvářet 

nebo provozovat své sítě pro poskytování těchto služeb: 

- "všeobecným oprávněním" se rozumí oprávnění, bez ohledu na to, zda 

je regulováno "hromadnou licencí" nebo obecnými právními předpisy, 

a bez ohledu na to, zda tato regulace vyžaduje registrační nebo 

deklarační postupy, které neukládá danému poskytovateli poštovních 

služeb povinnost obdržet výslovné rozhodnutí národního regulačního 

orgánu před uplatněním práv z oprávnění plynoucích 

 - "individuální licencí" se rozumí oprávnění udělené národním 

regulačním orgánem, které dává poskytovateli poštovních služeb 

specifická práva nebo které podřizuje provoz tohoto podniku zvláštním 

povinnostem podle potřeby doplňujícím všeobecné oprávnění, pokud 

poskytovatel poštovních služeb nemá právo uplatňovat daná práva, 

dokud neobdrží rozhodnutí národního regulačního orgánu;"; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 1 odst. 2 

písm. k) 

k) bod 17 se nahrazuje tímto: 

"17) uživatelem se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba mající 

prospěch z poskytování poštovních služeb jako odesílatel nebo adresát;"; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 1 odst. 2 

písm. l) 

l) bod 19 se nahrazuje tímto: 

"19) základními požadavky se rozumí obecné neekonomické aspekty, 

které mohou členský stát přimět k zavedení podmínek pro poskytování 

poštovních služeb. Těmito aspekty jsou listovní tajemství, bezpečnost 

sítě s ohledem na přepravu nebezpečných předmětů, dodržování 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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(článek, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 

Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

pracovních podmínek a podmínek zaměstnání, systémy sociálního 

zabezpečení stanovené právními či správními předpisy nebo 

kolektivními smlouvami uzavřenými mezi vnitrostátními sociálními 

partnery v souladu s právem Společenství a s vnitrostátním právem a v 

odůvodněných případech ochrana dat, ochrana životního prostředí 

a územní plánování. Ochrana dat může zahrnovat ochranu osobních 

údajů, utajení předávaných nebo uložených informací a ochranu 

soukromí;" 

Článek 1 odst. 2 

písm. m) 

m) doplňuje se nový bod, který zní: 

"20) službami poskytovanými za jednotnou sazbu: poštovní služby, 

jejichž sazba je uvedena v obecných podmínkách poskytovatele nebo 

poskytovatelů všeobecných služeb, a to pro jednotlivé poštovní zásilky. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 1 odst. 3 Článek 3 se mění takto: 

a) v odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto: 

"3. Členské státy přijmou opatření k zajištění toho, aby všeobecné 

služby byly zaručeny nejméně pět pracovních dnů v týdnu, s výjimkou 

okolností nebo zeměpisných podmínek považovaných za mimořádné, 

a aby zahrnovaly alespoň 

- jeden výběr, 

- jedno dodání do domu každé fyzické nebo právnické osoby, nebo 

odchylně, za podmínek stanovených národním regulačním orgánem, 

jedno dodání do příslušných zařízení."; 

 

b) odstavec 5 se nahrazuje tímto: 

"5. Národní regulační orgány mohou zvýšit hmotnostní limit pro pokrytí 

všeobecnými službami u poštovních balíků až na hmotnost nepřesahující 

20 kg a mohou stanovit zvláštní opatření pro dodávání těchto balíků do 

domu. 

Bez ohledu na hmotnostní limit poštovních balíků stanovený v rámci 

všeobecných služeb daného členského státu zajistí členské státy 

dodávání poštovních balíků přijatých z jiných členských států 

o hmotnosti do 20 kg na vlastním území."; 

 

c) odstavec 6 se nahrazuje tímto: 

"6. Minimální a maximální rozměry uvedených poštovních zásilek jsou 

shodné s rozměry stanovenými v příslušných ustanoveních přijatých 

Světovou poštovní unií." 

29/2000 

ve znění 

221/2012 

212/2013 

§ 3 (1) Základní služby zahrnují 

a) službu dodání poštovních zásilek do 2 kg, 

b) službu dodání poštovních balíků do 10 kg, 

c) službu dodání peněžní částky poštovním poukazem, 

d) službu dodání doporučených zásilek, kterou se rozumí služba 

poskytující záruku náhrady škody v paušální výši pro případ ztráty, 

poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky a dávající odesílateli 

důkaz o poštovním podání poštovní zásilky a případně na jeho žádost 

důkaz o jejím dodání adresátovi, 

e) službu dodání cenných zásilek, kterou se rozumí služba poskytující 

záruku náhrady škody pro případ ztráty, poškození nebo úbytku obsahu 

poštovní zásilky, a to až do výše odesílatelem udané hodnoty poštovní 

zásilky, 

f) službu bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé 

osoby, 

g) služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících 

z členství České republiky ve Světové poštovní unii. 

(2) Základní služby musí být poskytovány 

a) trvale na celém území České republiky prostřednictvím sítě 

provozoven, jejichž minimální počet stanoví na návrh Českého 

telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) vláda nařízením; do tohoto 

počtu se započítávají i provozovny vedené třetí stranou jménem a na 

účet držitele poštovní licence, 

b) ve stanovené kvalitě, která je v souladu s potřebami veřejnosti,  

c) za dostupné ceny umožňující využívání základních služeb v rozsahu 

odpovídajícím běžné potřebě osob, 

d) každý pracovní den a musí umožnit v těchto dnech nejméně jedno 

poštovní podání a dále alespoň jedno dodání na adresu každé fyzické 

nebo právnické osoby, nebo ve výjimečných případech, zejména je-li 

místo dodání nebezpečné nebo neúměrně obtížně dostupné, které jsou 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 

Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

stanoveny prováděcím právním předpisem podle odstavce 3, jedno 

dodání do vhodného zařízení nebo dodávací schrány,  

e) způsobem, který odpovídá požadavkům úředního doručování 

písemností podle zvláštního právního předpisu. 

(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 

zejména rychlost, spolehlivost a pravidelnost základních služeb, 

dostatečnou hustotu obslužných míst zajišťujících poštovní podání, 

jakož i nezbytnou úroveň informovanosti uživatelů o způsobu zajištění 

základních služeb. 

  178/2015 § 1 Minimální počet provozoven pro poskytování základních služeb činí 

3 200. 

  

  464/2012 § 2  (1) Při poskytování služby dodání poštovních zásilek do 2 kg 

provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje a příjemce její 

převzetí nepotvrzuje. V případě ztráty, poškození nebo úbytku obsahu 

poštovní zásilky se náhrada škody neposkytuje. Místo dodání poštovní 

zásilky je v České republice nebo v zahraničí. 

(2) V případě služby podle odstavce 1 hmotnost poštovní zásilky 

nepřesahuje 2 kg a její rozměry jsou minimálně 14 x 9 cm. Největší 

rozměr poštovní zásilky nepřesahuje 60 cm a součet všech tří rozměrů 

90 cm. 

  

  464/2012 § 3  (1) Při poskytování služby dodání poštovních balíků do 10 kg, je-li 

místo dodání 

a) v České republice, provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje 

a příjemce její převzetí nepotvrzuje. V případě ztráty, poškození nebo 

úbytku obsahu poštovní zásilky se náhrada škody neposkytuje; 

b) v zahraničí, provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje 

a příjemce její převzetí potvrzuje. V případě ztráty, poškození nebo 

úbytku obsahu poštovní zásilky se náhrada škody poskytuje v rozsahu 

sjednaném v poštovní smlouvě. 

(2) V případě služby podle odstavce 1 písm. a) hmotnost poštovní 

zásilky 

a) přesahuje 2 kg a nepřesahuje 10 kg a její rozměry jsou minimálně 

14 x 9 cm, nebo  

b) nepřesahuje 2 kg a současně některý z rozměrů poštovní zásilky 

přesahuje rozměry stanovené pro poštovní zásilku do 2 kg podle § 2 

odst. 2 věty druhé. 

(3) V případě služby podle odstavce 1 písm. b) hmotnost poštovní 

zásilky nepřesahuje 10 kg a její rozměry jsou minimálně 14 x 9 cm. 
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(4) Největší rozměr poštovní zásilky podle odstavce 2 písm. a) nebo b), 

jejíž místo dodání je v České republice, nepřesahuje 240 cm a součet 

všech tří rozměrů 300 cm. U poštovní zásilky, jež má být dodána 

v zahraničí, odpovídají její největší rozměry rozměrům stanoveným 

určeným zahraničním provozovatelem nebo zahraničním 

provozovatelem, se kterým má provozovatel uzavřenou smlouvu. 

  464/2012 § 4 (1) Služba dodání peněžní částky poštovním poukazem zahrnuje 

poštovní poukaz hotovost – hotovost, poštovní poukaz účet – hotovost 

a poštovní poukaz hotovost – účet. 

(2) Při poskytování služby poštovní poukaz hotovost – hotovost se 

peněžní částka předává provozovateli v hotovosti a provozovatel její 

převzetí stvrzuje. Výplata peněžní částky se uskutečňuje v hotovosti 

a příjemce převzetí peněžní částky potvrzuje. Místo dodání peněžní 

částky je v České republice nebo v zahraničí. 

(3) Při poskytování služby poštovní poukaz účet – hotovost se peněžní 

částka předává provozovateli bezhotovostním převodem peněžních 

prostředků a provozovatel její převzetí stvrzuje. Výplata peněžní částky 

se uskutečňuje v hotovosti a příjemce převzetí peněžní částky potvrzuje. 

Místo dodání peněžní částky je v České republice. 

(4) Při poskytování služby poštovní poukaz hotovost – účet se peněžní 

částka předává provozovateli v hotovosti a provozovatel její převzetí 

stvrzuje. Výplata peněžní částky se uskutečňuje bezhotovostním 

převodem peněžních prostředků a příjemce převzetí peněžní částky 

potvrzuje. Místo dodání peněžní částky je v České republice. 

  

  464/2012 § 5 (1) Při poskytování služby dodání doporučených zásilek provozovatel 

převzetí poštovní zásilky stvrzuje a příjemce její převzetí potvrzuje. 

Místo dodání poštovní zásilky je v České republice nebo v zahraničí. 

V případě ztráty poštovní zásilky se náhrada škody poskytuje v paušální 

výši a v případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky se 

náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo 

částky sjednané pro tyto případy v poštovní smlouvě. Je-li místo dodání 

poštovní zásilky v České republice, činí paušální výše náhrady škody 

nejméně dvacetinásobek ceny za tuto službu u zásilek nejnižší 

hmotnostní kategorie. Je-li místo dodání poštovní zásilky v zahraničí, 

odpovídá výše paušální náhrady škody hodnotě odpovídající 30 účetním 

a měnovým jednotkám Mezinárodního měnového fondu zvláštní práva 

čerpání podle průměrné hodnoty kurzu vyhlášené Ministerstvem 

průmyslu a obchodu pro příslušný kalendářní rok v Poštovním věstníku. 

(2) V případě služby podle odstavce 1 hmotnost poštovní zásilky 

nepřesahuje 2 kg a její rozměry jsou minimálně 14 x 9 cm. Největší 

rozměr poštovní zásilky nesmí přesáhnout 60 cm a součet všech tří 

rozměrů 90 cm. 

(3) V rámci služby dodání doporučené zásilky musí být zajištěno 
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poskytnutí: 

a) dodejky, kterou se rozumí zajištění písemného potvrzení pro 

odesílatele prokazujícího dodání poštovní zásilky příjemci, 

b) dodání do vlastních rukou, kterým se rozumí, že poštovní zásilka 

bude dodána: 

1. je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta, 

zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce 

adresáta, 

2. je-li adresátem právnická osoba, jen oprávněné osobě, 

c) dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta, kterým se rozumí, 

že poštovní zásilka adresovaná fyzické osobě bude dodána výhradně jen 

adresátovi. 

(4) Je-li místo dodání poštovní zásilky v zahraničí, poskytuje se služba 

podle odstavce 3 jen tehdy, umožňuje- li to určený zahraniční 

provozovatel nebo zahraniční provozovatel, se kterým má provozovatel 

uzavřenou smlouvu. 

  464/2012 § 6  (1) Při poskytování služby dodání cenných zásilek provozovatel 

převzetí poštovní zásilky stvrzuje a příjemce její převzetí potvrzuje. 

V případě ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky se 

náhrada škody poskytuje až do výše udané hodnoty, kterou se rozumí 

částka určená odesílatelem nebo sjednaná v poštovní smlouvě pro výši 

náhrady škody. Maximální výše udané hodnoty může být 

provozovatelem omezena, u poštovní zásilky, jejíž místo dodání je 

v České republice, však nesmí být omezena na méně než 1 000 000 Kč. 

Místo dodání poštovní zásilky je v České republice nebo v zahraničí. 

(2) V případě služby podle odstavce 1 hmotnost poštovní zásilky 

nepřesahuje 10 kg a její rozměry jsou minimálně 14 x 9 cm. Největší 

rozměr poštovní zásilky, jejíž místo dodání je v České republice, 

nepřesahuje 240 cm a součet všech tří rozměrů 300 cm. U poštovní 

zásilky, jež má být dodána v zahraničí, její největší rozměry odpovídají 

rozměrům stanoveným určeným zahraničním provozovatelem nebo 

zahraničním provozovatelem, se kterým má provozovatel uzavřenou 

smlouvu. 

  

  464/2012 § 7 (1) U služby bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro 

nevidomé osoby je místo dodání poštovní zásilky v České republice 

nebo v zahraničí. 

(2) Jako obsah poštovních zásilek při poskytování služby podle odstavce 

1 jsou povoleny jen věci pro potřebu nevidomých, kterými se rozumí 

písemnosti pořízené hmatným písmem pro nevidomé, zvláštní papíry 

pro potřebu nevidomých za podmínky, že odesílatelem je zařízení 

sloužící uspokojování zvláštních potřeb nevidomých (dále jen „zařízení 

pro nevidomé“), nebo zvukové záznamy pro osobní potřebu nevidomého 

za podmínky, že odesílatelem nebo adresátem je nevidomý nebo zařízení 
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pro nevidomé. Poštovní zásilka je zabalena tak, aby bylo možno bez 

porušení obalu přezkoušet její obsah. Hmotnost poštovní zásilky 

nepřesahuje 7 kg. Rozměry poštovní zásilky jsou minimálně 14 x 9 cm. 

Největší rozměr zásilky nepřesahuje 60 cm a součet všech tří rozměrů 

90 cm. 

(3) Při poskytování služby bezúplatného dodání poštovních zásilek do 

7 kg pro nevidomé osoby provozovatel převzetí poštovní zásilky 

nestvrzuje a příjemce její převzetí nepotvrzuje. V případě ztráty, 

poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky se náhrada škody 

neposkytuje. 

(4) Služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro 

nevidomé osoby zahrnuje i dodání doporučených zásilek. Je-li v rámci 

této služby odesílatelem požadováno dodání doporučené zásilky, 

provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje a příjemce její převzetí 

potvrzuje. V případě ztráty poštovní zásilky se náhrada škody poskytuje 

v paušální výši a v případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní 

zásilky se náhrada škody poskytuje až do výše částky určené 

odesílatelem nebo částky sjednané v poštovní smlouvě. Je-li místo 

dodání poštovní zásilky v České republice, činí paušální výše náhrady 

škody nejméně dvacetinásobek ceny za službu doporučených zásilek 

podle § 5 nejnižší hmotnostní kategorie. Je-li místo dodání poštovní 

zásilky v zahraničí, odpovídá výše paušální náhrady škody hodnotě 

odpovídající 30 účetním a měnovým jednotkám Mezinárodního 

měnového fondu zvláštní práva čerpání podle průměrné hodnoty kurzu 

vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu pro příslušný kalendářní 

rok v Poštovním věstníku. 

  464/2012 § 8 Při poskytování základní zahraniční poštovní služby je zajišťováno 

dodání poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky v rámci 

zahraniční poštovní služby, která je svou povahou obdobná některé ze 

základních služeb uvedených v § 2 a 3, § 4 odst. 2, § 5 až 7 a § 12. 

U poštovních služeb, u nichž lze sjednat dodejku [§ 5 odst. 3 písm. a)], 

se zajistí poskytnutí této služby. 

  

  464/2012 § 9 Služba dodání poštovních balíků nad 10 kg podaných v zahraničí 

zahrnuje dodání poštovních balíků, jejichž hmotnost přesahuje 10 kg 

a současně nepřesahuje 20 kg, v rámci zahraniční poštovní služby, jejíž 

poskytnutí bylo sjednáno u určeného zahraničního provozovatele. 

  

  464/2012 § 14  (1) Dostatečná hustota pošt je zajištěna, pokud je provozována pošta 

a) v každé obci, která má 2 500 a více obyvatel, 

b) v každé obci, která má méně než 2 500 obyvatel a v níž je ke dni 

nabytí účinnosti této vyhlášky pošta provozována a zároveň je zde 

matriční úřad, obecný stavební úřad nebo základní škola s prvním 

a druhým stupněm, 

c) v obcích tak, aby dojezdová vzdálenost z kteréhokoliv místa v obci na 
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území České republiky k poště nepřesahovala 10 km, 

d) tak, aby vzdálenost z kteréhokoliv místa s výjimkou území, která 

slouží výlučně jinému účelu než bydlení, v obci, která má více než 2 500 

obyvatel, k poště nepřesahovala 2 km. 

(2) Požadavek podle odstavce 1 písm. c) nemusí být splněn pro 5 % 

obyvatel nacházejících se v okruhu dané pošty, pokud bude dostupnost 

základních služeb zajištěna jiným vhodným způsobem. 

(3) Požadavek podle odstavce 1 písm. d) nemusí být splněn pro 5 % 

obyvatel dané obce za podmínky, že bude splněn požadavek podle 

odstavce 1 písm. c). 

(4) Pošta podle odstavce 1 musí být dostupná veřejnosti každý pracovní 

den tak, aby součet otevíracích hodin činil alespoň 15 v týdnu, který má 

5 pracovních dní. 

(5) Splňuje-li požadavky podle odstavců 1 až 4 více provozoven, 

považuje se za poštu ta provozovna, která je veřejností nejvíce 

využívána v rozsahu základních služeb obsažených v poštovní licenci. 

  464/2012 § 15  (1) Dostatečná hustota poštovních schránek je zajištěna, pokud je 

a) v každém sídelním celku, který má nejvýše 10 000 obyvatel, umístěn 

takový počet poštovních schránek, aby na každých i započatých 1 000 

obyvatel připadala nejméně jedna poštovní schránka. Tento požadavek 

nemusí být splněn, jestliže je splněn požadavek podle písmene b); 

b) v každém sídelním celku, který má více než 10 000 obyvatel, umístěn 

takový počet poštovních schránek, aby vzdálenost z kterékoliv části 

sídelního celku, s výjimkou okrajových částí s podstatně menší hustotou 

zástavby, nepřesahovala 1 km k nejbližší poštovní schránce. 

(2) Poštovní schránky musí být umístěny především v těch místech, do 

nichž obyvatelé sídelního celku pravidelně docházejí z jiného důvodu, 

zejména u nákupních center nebo v blízkosti zastávek veřejné dopravy. 

(3) Poštovní schránky musí být vybírány každý pracovní den. 

  

  464/2012 § 16 (1) Dodání na adresu každé fyzické nebo právnické osoby nemusí být 

zajištěno, jestliže 

a) cesta do místa určeného v poštovní adrese nebo dodání v tomto místě 

jsou spojené s důvodnými obavami z ohrožení života, zdraví nebo 

majetku nebo věci v držení provozovatele, 

b) místo dodání se nachází mimo sídelní celek a není dostupné po 

veřejně přístupné pozemní komunikaci nebo je dostupné pouze po 

veřejně přístupné účelové komunikaci, jejíž technický stav znemožňuje 

provozovateli dodání i při vynaložení veškerého úsilí, nebo 

c) poštovní zásilka má udanou hodnotu vyšší než 150 000 Kč. 

(2) Využití výjimky podle odstavce 1 písm. a) a b) musí být písemně 

oznámeno každé fyzické osobě, která se v daném místě zdržuje, a každé 

právnické osobě, která má v daném místě zejména své sídlo nebo 

provozovnu, a Úřadu. Oznámení podle odstavce 2 musí být učiněno do 
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3 měsíců ode dne udělení poštovní licence a v každém dalším případě 

alespoň 1 měsíc přede dnem, od kterého má být využito výjimky podle 

odstavce 1 písm. a) a b). 

(3) Součástí oznámení podle odstavce 2 je výzva, aby si výjimkou 

dotčené osoby zvolily jiný vhodný způsob dodávání, zejména: 

a) dodávání do dodávací schrány, 

b) dodávání v jiném místě, nebo 

c) uložení poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky 

v provozovně držitele poštovní licence. 

V případě podle písmene a) nese náklady na zřízení dodávací schrány 

provozovatel. 

  464/2012 § 22  (1) U základní služby podle § 2 se provádí měření přepravních dob 

poštovních zásilek o hmotnosti do 50 g. Při měření přepravních dob 

musí být dosaženo za kalendářní rok výsledku nejméně 92 % poštovních 

zásilek dodaných první pracovní den následující po dni, ve kterém bylo 

učiněno jejich poštovní podání. 

(2) Při měření přepravních dob podle odstavce 1 se postupuje podle 

metody obsažené v české technické normě, která obsahuje způsob 

měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé 

poštovní zásilky, při jejímž použití se má za to, že měření bylo 

provedeno a výsledek měření způsobilý k ověření. Metodika pro 

provádění měření, podle které držitel poštovní licence zajišťuje 

provedení měření, podléhá předchozímu schválení Úřadem. 

(3) Výsledky měření přepravních dob včetně všech podkladů výsledku 

měření musí být předány Úřadu pro provedení auditu, a to nejpozději do 

45 dnů ode dne ukončení měření podle odstavce 1. 

  

  464/2012 § 23 Každá poštovní schránka musí být opatřena informačním štítkem, na 

kterém je uvedena doba výběru poštovní schránky, název provozovny, 

která výběr poštovní schránky zajišťuje, její adresa a telefonní číslo, 

údaje o cenách základních služeb, které připadají v úvahu v případě 

služby podle § 2, jestliže  

a) hmotnost vnitrostátní poštovní zásilky nepřesahuje 200 g, 

b) hmotnost poštovní zásilky do zahraničí nepřesahuje 20 g. 

  

  464/2012 § 24  (1) U vchodu do provozovny, ve které jsou poskytovány základní 

služby, musí být uvedena informace o otevírací době provozovny, a to 

takovým způsobem, aby tato informace byla viditelná i v době, kdy 

je provozovna uzavřena. 

(2) Součástí informace podle odstavce 1 je údaj o tom, která pošta 

v okolí zajišťuje základní služby v době, kdy je nezajišťuje místní 

provozovna, a jaká je její otevírací doba. 

  

  464/2012 § 25 V provozovnách zajišťujících poskytování alespoň jedné ze základních 

služeb musí být zveřejněna nebo na požádání sdělena informace o: 

a) poštách a dalších provozovnách, včetně jejich poštovních 
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směrovacích čísel, adres, otevíracích dob, telefonních čísel, způsobu 

zajištění obsluhy osob na vozíku pro invalidy a osob, které mají s sebou 

kočárek s dítětem, 

b) poště, která je pro udanou adresu určena jako adresní, včetně jejího 

názvu a poštovního směrovacího čísla, případně název místa dodání 

a jeho poštovní směrovací číslo, 

c) případech, kdy není zajištěno dodání na adresu každé fyzické 

a právnické osoby podle § 16 odst. 1 písm. a) a b), 

d) základních službách včetně základní charakteristiky těchto služeb, 

které jsou rozhodující pro kvalifikovanou volbu odesílatele, a to včetně 

ceníku služeb, v případě poštovních služeb do zahraničí i informace 

zahrnující označení jednotlivých zemí určení, případně jejich zkratek, 

v podobě vyžadované poštovními podmínkami, orientační informace 

o zahraničních podmínkách platných pro jednotlivé země určení a další 

informace týkající se jednotlivých zemí určení, včetně informací 

o celních předpisech platných v zemi určení, jestliže byly držiteli 

poštovní licence předány a jestliže mohou být pro zájemce o základní 

služby významné, 

e) ustanovení poštovních podmínek, týkající se zejména podmínek, 

jejichž splnění je nezbytné pro řádné dodávání v místě určeném 

v poštovní adrese, alternativních možnostech při dodávání, které mohou 

být na návrh adresáta zavedeny, informace o způsobu, jakým držitel 

poštovní licence spolupůsobí při celní kontrole týkající se zahraničních 

poštovních služeb, jakož i upozornění na nutné nebo možné způsoby 

součinnosti adresáta s držitelem poštovní licence při úkonech 

souvisejících s celní kontrolou, upozornění na způsob, jakým lze 

reklamovat nesplnění povinnosti podle uzavřené poštovní smlouvy nebo 

vzniklou škodu, informace o způsobu, jakým budou reklamace vyřízeny, 

včetně lhůt, ve kterých mají být vyřízeny, 

f) zkratkách, které jsou v rámci poskytované služby používány 

v případech, kdy se s nimi mohou setkat uživatelé. 

  464/2012 § 26 Způsobem umožňujícím dálkový přístup musí být na internetových 

stránkách držitele poštovní licence dostupné: 

a) informace podle § 25 písm. a) až d) a f), 

b) informace o jiných vhodných způsobech zajištění poštovních služeb; 

pokud je vhodným způsobem zajištění poštovních služeb mobilní 

obslužné místo, pak i údaje o tom, kdy a kde lze mobilní obslužné místo 

zastihnout a jak ho lze kontaktovat, 

c) doporučené vzory psaní adres, v případě poštovních služeb do 

zahraničí vzory správného psaní poštovní adresy do jednotlivých zemí 

určení. 

  

  464/2012 § 27 (1) Pokud má být pošta nebo jiná provozovna držitele poštovní licence, 

v níž je zajišťována některá ze základních služeb obsažených v jeho 
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Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

poštovní licenci, dočasně uzavřena nebo zrušena, musí být informace 

o této skutečnosti a o způsobu dalšího zajištění dostupnosti poštovních 

služeb v daném místě uveřejněna způsobem podle § 24 odst. 1 nejméně 

1 měsíc přede dnem jejího dočasného uzavření nebo zrušení. 

(2) Informace podle odstavce 1 musí být předána ve lhůtě podle 

odstavce 1 v písemné formě Úřadu a základním územním 

samosprávným celkům, které mohou být danou změnou dotčeny. 

Článek 1 odst. 4 Článek 4 se nahrazuje tímto: 

"Článek 4 

1. Jednotlivé členské státy zajistí zaručení poskytování všeobecných 

služeb a oznámí Komisi opatření přijatá ke splnění této povinnosti. 

Výbor uvedený v článku 21 je informován o opatřeních přijatých 

členskými státy k zajištění poskytování všeobecných služeb. 

2. Členské státy mohou určit jeden či více podniků jakožto 

poskytovatele všeobecných služeb, aby byly všeobecné služby 

poskytovány na celém území daného státu. Členské státy mohou určit 

různé podniky k poskytování různých prvků všeobecných služeb nebo 

k pokrytí různých částí území daného státu. Přitom stanoví povinnosti 

a práva poskytovatelů všeobecných služeb v souladu s právem 

Společenství a zveřejní je. Členské státy přijmou zejména opatření 

k zajištění toho, aby podmínky, za nichž jsou všeobecné služby 

svěřovány, byly založeny na zásadách transparentnosti, nediskriminace 

a přiměřenosti, čímž bude zajištěno nepřetržité poskytování 

všeobecných služeb s ohledem na důležitou úlohu, kterou zastávají 

v oblasti sociální a územní soudržnosti. 

Členské státy oznámí Komisi totožnost poskytovatele nebo 

poskytovatelů všeobecných služeb, které určí. Určení poskytovatele 

všeobecných služeb podléhá pravidelnému přezkumu a posuzuje se na 

základě podmínek a zásad uvedených v tomto článku. Členské státy 

však zajistí, aby délka trvání tohoto určení poskytovala dostatečně 

dlouhou dobu pro návratnost investic." 

29/2000 

ve znění 

221/2012 

§ 21 (1) Obsahem poštovní licence je povinnost zajistit všeobecnou 

dostupnost některých nebo všech základních služeb na celém území 

České republiky nebo na jeho části (dále jen „poštovní povinnost“) 

a doba platnosti této poštovní licence. 

(2) Držitelem poštovní licence je provozovatel, který má povinnost 

poskytovat a zajišťovat základní služby, které jsou obsaženy v jeho 

poštovní licenci. 

PT  

  29/2000 

ve znění 

221/2012 

§ 22 (1) Povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby na celém území 

státu nebo na jeho části jednomu nebo několika provozovatelům Úřad 

ukládá udělením poštovní licence na základě výběrového řízení tak, aby 

byly všechny základní služby všeobecně dostupné na celém území státu, 

a to na dobu nejvýše 5 let.  

(2) Vyhlášení výběrového řízení Úřad uveřejní na úřední desce a v 

Poštovním věstníku. Ve vyhlášení uvede náležitosti žádosti, lhůtu pro 

podání žádostí, podmínky účasti a dále výčet základních služeb, 

požadavky na kvalitu a dostupnost základních služeb a kritéria 

hodnocení žádosti. 

(3) Kritéria hodnocení žádostí stanoví Úřad. Kritéria zahrnují zejména 

a) finanční, technické a odborné podmínky provozovatele, 
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b) výši čistých nákladů na poskytování a zajišťování základních služeb 

v požadovaném rozsahu a kvalitě. 

(4) Žádost musí obsahovat způsob výpočtu ročních čistých nákladů na 

poskytování základních služeb, který je v souladu s § 34b, a výši čistých 

nákladů v členění za jednotlivé kalendářní roky, na které má být 

povinnost uložena 

(5) Úřad může po žadateli požadovat, aby předložil nezbytné doklady, 

kterými prokáže, že je způsobilý zajistit poskytování základních služeb 

uvedených ve vyhlášení výběrového řízení podle odstavce 2.  

(6) Úřad rozhodnutím udělí poštovní licenci provozovateli, který podal 

žádost ve lhůtě podle odstavce 2, vyhověl podmínkám účasti ve 

výběrovém řízení a nejlépe vyhověl stanoveným kritériím hodnocení 

žádostí. 

(7) Úřad zprávu o průběhu a výsledcích výběrového řízení a rozhodnutí 

o udělení poštovní licence podle odstavce 6 uveřejní v Poštovním 

věstníku. 

(8) Úřad může, pokud se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele 

zejména v důsledku podstatné změny okolností, vyhlášené výběrové 

řízení zrušit a řízení zastavit, a to i po lhůtě stanovené pro předkládání 

žádostí. Rozhodnutí o zastavení řízení Úřad oznámí všem 

provozovatelům, kteří již podali žádost, a dále toto rozhodnutí uveřejní 

v Poštovním věstníku. 

(9) Nezúčastní-li se žádný provozovatel výběrového řízení nebo nebude-

li žádný provozovatel vybrán pro nesplnění podmínek účasti nebo pro 

nevyhovění kritériím hodnocení žádostí, Úřad uloží rozhodnutím 

o udělení poštovní licence povinnost poskytovat a zajišťovat základní 

služby uvedené ve vyhlášení výběrového řízení podle odstavce 2 

provozovateli, který nejlépe vyhovuje kritériím hodnocení žádostí. 

  29/2000 

ve znění 

221/2012 

§ 36a odst. 1 

písm. f) 

(1) Úřad podle tohoto zákona 

f) spolupracuje s orgány Evropské unie a s regulačními orgány 

členských států Evropské unie s obdobnou věcnou působností zejména 

při předávání a získávání údajů a informací stanovených zákonem, 

rozhodnutími vydanými na základě zákona nebo právními akty 

Evropské unie a plní další úkoly, které pro oblast regulace poštovních 

služeb vyplývají z členství České republiky v Evropské unii. 

  

Článek 1 odst. 5 Článek 5 odst. 2 se nahrazuje tímto: 

"2. Ustanovení odstavce 1 nevylučují opatření přijatá členskými státy 

v souladu s požadavky týkajícími se obecného zájmu uznanými 

Smlouvou, zvláště články 30 a 46 této smlouvy, mimo jiné o veřejné 

mravnosti, veřejné bezpečnosti včetně vyšetřování trestných činů 

a veřejného pořádku." 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 1. odst. 6 Článek 6 se nahrazuje tímto: 

"Článek 6 

29/2000 

ve znění 

§ 33 odst. 4 

písm. a),b), 

(4) Držitel poštovní licence je povinen 

a) zajistit, aby nedocházelo k neodůvodněnému zvýhodňování nebo 

PT  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 

Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

Členské státy přijmou opatření, aby uživatelé a poskytovatelé 

poštovních služeb pravidelně dostávali od poskytovatele nebo 

poskytovatelů všeobecných služeb dostatečně podrobné a aktuální 

informace o určitých parametrech nabízených všeobecných služeb, 

zejména pokud jde o všeobecné podmínky přístupu k těmto službám, 

o cenu a o úroveň norem kvality. Tyto informace jsou vhodným 

způsobem zveřejňovány. 

Členské státy uvědomí Komisi, jakým způsobem jsou poskytovány 

informace určené ke zveřejnění v souladu s prvním pododstavcem." 

 

221/2012 c), d) a e) znevýhodňování zájemců o základní služby, které jsou obsaženy v jeho 

poštovní licenci, 

b) vhodně poskytovat informace o základních službách, které jsou 

obsaženy v jeho poštovní licenci, a způsobu jejich užití, 

c) zajistit rychlé a účinné projednávání námitek uživatelů základních 

služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci; informace o počtu 

námitek a způsobu jejich vyřízení se uveřejňují podle písmene e),  

d) dodržovat technické normy pro poštovní odvětví závazné podle 

předpisů Evropské unie a vhodně poskytovat informace o těchto 

normách a provádět nezávislá měření přepravních dob poštovních 

zásilek a výsledky uveřejňovat podle písmene e), 

e) každoročně uveřejňovat a současně Úřadu předkládat úplné 

a pravdivé informace o výsledcích poskytování a zajišťování základních 

služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, a vyhodnocení 

plnění parametrů kvality podle stavu k 31. prosinci kalendářního roku, 

a to nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku; obsah, 

formu a způsob uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis. 

  433/2012 § 1 Obsah a forma uveřejnění informací o výsledcích poskytování 

a zajišťování základních služeb, které je držitel poštovní licence povinen 

každoročně uveřejňovat podle § 33 odst. 4 písm. e) zákona o poštovních 

službách, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce. 

  

  433/2012 § 2 Držitel poštovní licence uveřejní informace podle § 1 způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách, a to tak, 

aby byly dostupné jednoduchým způsobem. 

  

  464/2012 § 25 V provozovnách zajišťujících poskytování alespoň jedné ze základních 

služeb musí být zveřejněna nebo na požádání sdělena informace o: 

a) poštách a dalších provozovnách, včetně jejich poštovních 

směrovacích čísel, adres, otevíracích dob, telefonních čísel, způsobu 

zajištění obsluhy osob na vozíku pro invalidy a osob, které mají s sebou 

kočárek s dítětem, 

b) poště, která je pro udanou adresu určena jako adresní, včetně jejího 

názvu a poštovního směrovacího čísla, případně název místa dodání 

a jeho poštovní směrovací číslo, 

c) případech, kdy není zajištěno dodání na adresu každé fyzické 

a právnické osoby podle § 16 odst. 1 písm. a) a b), 

d) základních službách včetně základní charakteristiky těchto služeb, 

které jsou rozhodující pro kvalifikovanou volbu odesílatele, a to včetně 

ceníku služeb, v případě poštovních služeb do zahraničí i informace 

zahrnující označení jednotlivých zemí určení, případně jejich zkratek, 

v podobě vyžadované poštovními podmínkami, orientační informace 

o zahraničních podmínkách platných pro jednotlivé země určení a další 

informace týkající se jednotlivých zemí určení, včetně informací 

o celních předpisech platných v zemi určení, jestliže byly držiteli 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 

Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

poštovní licence předány a jestliže mohou být pro zájemce o základní 

služby významné, 

e) ustanovení poštovních podmínek, týkající se zejména podmínek, 

jejichž splnění je nezbytné pro řádné dodávání v místě určeném 

v poštovní adrese, alternativních možnostech při dodávání, které mohou 

být na návrh adresáta zavedeny, informace o způsobu, jakým držitel 

poštovní licence spolupůsobí při celní kontrole týkající se zahraničních 

poštovních služeb, jakož i upozornění na nutné nebo možné způsoby 

součinnosti adresáta s držitelem poštovní licence při úkonech 

souvisejících s celní kontrolou, upozornění na způsob, jakým lze 

reklamovat nesplnění povinnosti podle uzavřené poštovní smlouvy nebo 

vzniklou škodu, informace o způsobu, jakým budou reklamace vyřízeny, 

včetně lhůt, ve kterých mají být vyřízeny, 

f) zkratkách, které jsou v rámci poskytované služby používány 

v případech, kdy se s nimi mohou setkat uživatelé. 

Článek 1 odst. 7 Nadpis kapitoly se mění takto: 

"Financování všeobecných služeb". 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 1 odst. 8 Článek 7 se nahrazuje tímto: 

"Článek 7 

1. Členské státy neudělí ani neponechají v platnosti výlučná nebo 

zvláštní práva k zavedení a poskytování poštovních služeb. Členské 

státy mohou financovat poskytování všeobecných služeb v souladu 

s jedním nebo více způsoby uvedenými v odstavcích 2, 3 a 4 nebo 

jakýmkoli jiným způsobem, který je v souladu se Smlouvou o ES. 

2. Členské státy mohou zajistit poskytování všeobecných služeb 

prostřednictvím zadání veřejné zakázky na tyto služby v souladu 

s platnými pravidly a předpisy pro zadávání veřejných zakázek, včetně 

soutěžního dialogu nebo vyjednávacího řízení se zveřejněním oznámení 

o zakázce i bez něho podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání 

zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, 

energetiky, dopravy a poštovních služeb []. 

3. Pokud členský stát rozhodne, že povinnosti všeobecných služeb 

stanovené v této směrnici představují pro poskytovatele všeobecných 

služeb čisté náklady vypočítané s ohledem na přílohu I a představují 

nerovnou finanční zátěž, může zavést: 

a) mechanismus náhrad poskytovaných dotyčnému podniku či dotyčným 

podnikům z veřejných prostředků nebo 

b) mechanismus pro rozdělení čistých nákladů spojených s povinnostmi 

všeobecných služeb mezi poskytovatele služeb nebo uživatele. 

4. Jestliže jsou čisté náklady rozděleny podle odst. 3 písm. b), mohou 

členské státy zřídit vyrovnávací fond, který může být financován 

z poplatků hrazených poskytovateli nebo uživateli služeb a je spravován 

221/2012 Čl. III Nařízení vlády č. 512/2005 Sb., o stanovení rozsahu poštovního 

oprávnění, se zrušuje. 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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(článek, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 

Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

pro tento účel subjektem nezávislým na osobě nebo osobách jej 

využívajících. Členské státy mohou udělení oprávnění poskytovatelům 

služeb podle čl. 9 odst. 2 podmínit povinností přispívat do tohoto fondu 

nebo dodržovat povinnosti všeobecných služeb. Tímto způsobem lze 

financovat povinnosti všeobecných služeb poskytovatelem nebo 

poskytovateli všeobecných služeb uvedené v článku 3. 

5. Členské státy zajistí dodržování zásady transparentnosti, 

nediskriminace a přiměřenosti při zřizování vyrovnávacího fondu a při 

stanovení výše finančních příspěvků uvedených v odstavcích 3 a 4. 

Rozhodnutí přijatá v souladu s odstavci 3 a 4 jsou založena na 

objektivních a ověřitelných kritériích a zveřejňují se. 

  29/2000 

ve znění 

319/2015 

§ 34c (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. 

 (3) Stát prostřednictvím Úřadu uhradí předběžné čisté náklady držiteli 

poštovní licence nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí 

podle odstavce 2.  

  

  29/2000 

ve znění 

319/2015 

§ 34d Držitel poštovní licence může nejpozději do 31. srpna kalendářního roku 

následujícího po skončení zúčtovacího období podat u Úřadu žádost o 

úhradu čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž. 

(2) Úřad rozhodnutím určí čisté náklady představující nespravedlivou 

finanční zátěž, a to ve výši čistých nákladů ověřených podle § 34b odst. 

6, nejvýše však 

 a) za kalendářní rok 2015 ve výši 700 000 000 Kč, 

 b) za kalendářní rok 2016 ve výši 600 000 000 Kč, 

 c) za kalendářní rok 2017 a za kalendářní roky následující ve výši 500 

000 000 Kč; 

ostatní čisté náklady se nepovažují za nespravedlivou finanční zátěž. 

(3) Na úhradu čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční 

zátěž Úřad započte předběžné čisté náklady uhrazené držiteli poštovní 

licence. V případě, že 

a) čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž jsou vyšší 

než předběžné čisté náklady uhrazené držiteli poštovní licence, Úřad v 

rozhodnutí podle odstavce 2 rozhodne o úhradě částky ve výši jejich 

rozdílu držiteli poštovní licence, 

b) předběžné čisté náklady uhrazené držiteli poštovní licence jsou vyšší 

než čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž, Úřad v 

rozhodnutí podle odstavce 2 rozhodne o povinnosti držitele poštovní 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 

Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

licence vrátit do státního rozpočtu částku ve výši jejich rozdílu. 

(4) Stát prostřednictvím Úřadu uhradí částku ve výši rozdílu podle 

odstavce 3 písm. a) držiteli poštovní licence nejpozději do 30 dnů ode 

dne právní moci rozhodnutí podle odstavce 2. 

(5) Držitel poštovní licence je povinen vrátit částku ve výši rozdílu 

podle odstavce 3 písm. b) nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci 

rozhodnutí podle odstavce 2. 

(6) Částku ve výši rozdílu podle odstavce 3 písm. b) vybírá a vymáhá 

Úřad.  

  29/2000 

ve znění 

319/2015 

§ 34e (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. 

  

Článek 1odst. 9 Nadpis kapitoly 4 se mění takto: 

"Podmínky pro poskytování poštovních služeb a přístup do sítě". 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 1 odst. 10 Článek 9 se nahrazuje tímto: 

"Článek 9 

1. Pro služby, které nespadají do oblasti všeobecných služeb, mohou 

členské státy zavést všeobecná oprávnění v rozsahu nezbytném pro 

zaručení souladu se základními požadavky. 

2. Pro služby, které spadají do oblasti všeobecných služeb, mohou 

členské státy zavést schvalovací postupy včetně individuálních licencí 

v rozsahu nezbytném pro zaručení souladu se základními požadavky a k 

zajištění poskytování všeobecných služeb. 

Udělení oprávnění může 

- být podmíněno povinnostmi všeobecných služeb, 

- pokud je to nezbytné a opodstatněné, uložit požadavky na kvalitu, 

dostupnost a výkon odpovídajících služeb, 

- být ve vhodných případech vázáno na povinnost finančního příspěvku 

do mechanismu rozdělení nákladů uvedeného v článku 7, je-li 

poskytování všeobecných služeb spojeno s čistými náklady 

a představuje pro poskytovatele všeobecných služeb určeného či určené 

podle článku 4 nespravedlivou zátěž, 

- být ve vhodných případech vázáno na povinnost finančního příspěvku 

na provozní náklady národního regulačního orgánu podle článku 22, 

- ve vhodných případech podléhat povinnosti dodržovat pracovní 

podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy nebo tuto 

29/2000 

ve znění 

221/2012 

§ 17 

 

(1) Podnikat v oblasti poštovních služeb mohou za podmínek 

stanovených tímto zákonem fyzické nebo právnické osoby, které splňují 

obecné podmínky pro podnikání podle tohoto zákona.  

(2) Obecnými podmínkami pro podnikání v oblasti poštovních služeb se 

rozumí 

a) u fyzických osob dosažení věku nejméně 18 let a plná způsobilost 

k právním úkonům, 

b) bezúhonnost, 

c) skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba nemá v evidenci daní 

u orgánů Finanční správy České republiky ani u orgánů Celní správy 

České republiky evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého 

je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na 

splátky. 

(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl 

pravomocně odsouzen 

a) pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 

v trvání alespoň 1 roku, 

b) pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním, na který 

se nevztahuje písmeno a), nebo 

c) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s podnikáním 

v oblasti poštovních služeb, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl 

odsouzen. 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 
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povinnost uložit. 

Povinnosti a požadavky uvedené v první odrážce a v článku 3 lze 

stanovit pouze určeným poskytovatelům všeobecných služeb. 

S výjimkou podniků, jež byly určeny provozovateli všeobecných služeb 

v souladu s článkem 4, oprávnění nesmí: 

- být omezena, pokud jde o počet, 

- pro stejné prvky všeobecných služeb nebo části území daného státu 

ukládat povinnosti všeobecných služeb a současně finanční příspěvky do 

mechanismu rozdělení nákladů, 

- zdvojovat podmínky uložené podnikům na základě jiných 

vnitrostátních předpisů, které neupravují zvlášť příslušné odvětví, 

- ukládat jiné technické nebo provozní podmínky než ty, které jsou 

nezbytné pro splnění povinností podle této směrnice. 

3. Postupy, povinnosti a požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou 

transparentní, přístupné, nediskriminační, přiměřené, přesné 

a jednoznačné, jsou předem zveřejňovány a založeny na objektivních 

kritériích. Členské státy zajistí, aby důvody pro odmítnutí vydání nebo 

odnětí oprávnění jako celku nebo jeho části byly sděleny žadateli, 

a zavedou opravné prostředky." 

(4) U právnické osoby musí podmínku bezúhonnosti podle odstavce 3 

splňovat členové statutárního orgánu. 

(5) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, 

u zahraničních osob doklady podle § 18 odst. 3 písm. b). Úřad si vyžádá 

výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu18). 

Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku 

trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

(6) Podnikat v oblasti poštovních služeb nemůže fyzická nebo právnická 

osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, ode dne 

a) prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové 

podstaty v době běhu lhůty podle zvláštního právního předpisu19), 

b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování 

podniku nebo ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení 

provozování podniku. 

(7) Podnikat v oblasti poštovních služeb nemůže fyzická nebo právnická 

osoba, a to po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude 

postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Podnikat v oblasti 

poštovních služeb nemůže dále fyzická nebo právnická osoba, a to po 

dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu 

proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. 

Byl-li konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka podnikání v oblasti 

poštovních služeb uvedená v odstavci 6 odpadá dnem nabytí právní 

moci rozhodnutí o zrušení konkursu. 

  434/2012 § 1 Vzor formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb je 

uveden v příloze k této vyhlášce. 

  

Článek 1 odst. 11 V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

"1. Evropský parlament a Rada přijmou na návrh Komise a na základě 

čl. 47 odst. 2, článků 55 a 95 Smlouvy opatření nutná pro harmonizaci 

postupů podle článku 9, který upravuje obchodní poskytování 

poštovních služeb veřejnosti." 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 1 odst. 12 Článek 11 se nahrazuje tímto: 

"Článek 11 

Evropský parlament a Rada přijmou na návrh Komise a na základě čl. 

47 odst. 2, článků 55 a 95 Smlouvy harmonizační opatření nutná pro 

zajištění přístupu uživatelů a poskytovatele či poskytovatelů poštovních 

služeb do poštovní sítě za transparentních a nediskriminačních 

podmínek." 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 1 odst. 13 Vkládá se článek 11a, který zní: 

"Článek 11a 

Je-li to nezbytné pro ochranu zájmu uživatelů nebo pro podporu účinné 

hospodářské soutěže a s ohledem na vnitrostátní podmínky a vnitrostátní 

29/2000 

ve znění 

221/2012 

212/2013 

§ 34 (1) Držitel poštovní licence je povinen transparentním 

a nediskriminačním způsobem na základě písemné smlouvy umožnit 

přístup ostatním provozovatelům k prvkům poštovní infrastruktury 

a k zvláštním službám souvisejícím s provozováním poštovní 

PT  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 
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(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

právní předpisy, zajistí členské státy dostupnost transparentních, 

nediskriminačních podmínek přístupu pro prvky poštovní infrastruktury 

nebo pro služby poskytované v rámci všeobecných služeb, jako je 

například systém poštovních směrovacích čísel, databáze adres, poštovní 

přihrádky, dodávací schránky, informace o změně adresy, služba 

dosílky, služba vrácení odesílateli. Tímto ustanovením není dotčeno 

právo členských států přijmout opatření k zajištění přístupu do poštovní 

sítě za transparentních, přiměřených a nediskriminačních podmínek." 

 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.  

(2) Držitel poštovní licence je povinen uveřejnit na svých internetových 

stránkách informace týkající se přístupu k poštovní infrastruktuře; držitel 

poštovní licence vždy uveřejní podmínky uzavření smlouvy a návrh 

smlouvy obsahující alespoň identifikační údaje držitele poštovní licence, 

rozsah a specifikaci přístupu k poštovní infrastruktuře včetně podmínek, 

technických parametrů a ceny, a to v členění podle jednotlivých prvků a 

služeb. 

(3) Úřad může z moci úřední rozhodnout o změně návrhu smlouvy podle 

odstavce 2, pokud tento návrh nesplňuje podmínky podle odstavců 1, 2 a 

8; držitel poštovní licence je povinen změněný návrh smlouvy uveřejnit 

na svých internetových stránkách. 

(4) Držitel poštovní licence může odmítnout návrh na uzavření smlouvy 

podle odstavce 1, pokud by plnění z této smlouvy mohlo vést k ohrožení 

činností související s poskytováním a zajišťováním základních služeb, 

které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, nebo k ohrožení bezpečnosti 

provozu poštovní infrastruktury. 

(5) Nedojde-li k uzavření smlouvy podle odstavce 1 do 2 měsíců ode 

dne zahájení jednání o návrhu smlouvy, Úřad rozhodne spor o úpravě 

vzájemných práv a povinností na základě návrhu kterékoliv smluvní 

strany. Součástí návrhu smluvní strany na rozhodnutí sporu musí být 

návrh smlouvy se specifikací jeho sporných částí. Je-li předmětem sporu 

cena za přístup k poštovní infrastruktuře, Úřad v rámci rozhodnutí sporu 

stanoví tuto cenu podle odstavce 8. Lhůta pro vydání rozhodnutí o sporu 

činí 4 měsíce, ve zvláště složitých případech 6 měsíců. Rozhodnutí 

sporu uveřejní Úřad v Poštovním věstníku a způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

(6)) Úřad může v rámci řízení o sporu uložit pořádkovou pokutu až do 

výše 100 000 Kč. 

(7)) Úřad přizná náhradu nákladů řízení v plné výši účastníkovi 

v případě, že byl pro chování dalšího účastníka řízení vzat zpět návrh, 

který byl účastníkem podán důvodně. 

(8) Držitel poštovní licence sjednává ceny za přístup k poštovní 

infrastruktuře za nákladově orientované ceny. 

(9) Držitel poštovní licence umožňuje všem bezúplatně využívat 

poštovní směrovací čísla, kterými se rozumí číselná označení 

provozoven, míst anebo adresátů zavedená pro účely dodávání 

poštovních zásilek. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení  

(článek, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 

Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

(10) Držitel poštovní licence je povinen vést oddělenou evidenci 

nákladů a výnosů na služby spojené s přístupem k poštovní 

infrastruktuře v souladu s prováděcím právním předpisem podle § 33a 

odst. 2. Ustanovení § 33a odst. 3 až 5 se použijí obdobně. 

(11) Držitel poštovní licence není povinen uzavřít poštovní smlouvu 

podle § 4 odst. 2 s provozovatelem v případě, že předmětem této 

smlouvy je dodání poštovních zásilek, které byly podány u tohoto 

provozovatele. 

(12) Provozovatel je povinen poštovní zásilku, která byla u něj podána, 

označit tak, aby z označení bylo jednoznačně zřejmé, u kterého 

provozovatele byla poštovní zásilka podána. 

Článek 1 odst. 14 Článek 12 se nahrazuje tímto: 

"Článek 12 

Členské státy přijmou opatření, kterými zajistí, že sazby pro každou ze 

služeb tvořících součást všeobecných služeb budou v souladu s těmito 

zásadami: 

- ceny musí být přijatelné a musí být takové, aby nezávisle na zeměpisné 

poloze a s ohledem na specifické vnitrostátní podmínky měli 

k poskytovaným službám přístup všichni uživatelé. Členské státy mohou 

ponechat v platnosti nebo zavést poskytování bezplatné poštovní služby 

pro potřeby nevidomých a slabozrakých, 

- ceny musí vycházet z nákladů a vytvářet pobídky pro účinné 

poskytování všeobecných služeb. Je-li to nutné z důvodů veřejného 

zájmu, mohou členské státy rozhodnout, že by u služeb s cenou 

stanovenou za kus a pro jiné poštovní zásilky měla být uplatňována 

jednotná sazba na celém jejich území nebo pro přeshraniční poskytování 

služby, 

- uplatňování jednotných sazeb nevylučuje právo poskytovatele či 

poskytovatelů všeobecných služeb uzavírat s uživateli individuální 

dohody o cenách, 

- sazby musí být transparentní a nediskriminační, 

- pokud poskytovatelé všeobecných služeb uplatňují zvláštní sazby, 

například u služeb pro podniky, odesílatele hromadných zásilek nebo 

subjekty sjednocující zásilky pocházející od různých uživatelů, uplatní 

zásady transparentnosti a nediskriminace jak u sazeb, tak i u 

souvisejících podmínek. Tyto sazby se spolu se souvisejícími 

podmínkami použijí stejně mezi různými třetími stranami i mezi třetími 

stranami a poskytovateli všeobecné poštovní služby poskytujícími 

rovnocenné služby. Všechny tyto sazby jsou rovněž k dispozici 

uživatelům, zejména jednotlivým uživatelům a malým a středním 

podnikům, posílajícím zásilky za srovnatelných podmínek." 

29/2000 

ve znění 

221/2012 

§ 34a (1) Úřad sleduje a vyhodnocuje vývoj úrovně cen základních služeb 

a pravidelně přezkoumává jejich cenovou dostupnost zejména s ohledem 

na spotřebitelské ceny, inflaci a průměrnou mzdu.  

(2) Zjistí-li Úřad, že ceny základních služeb jsou v rozporu 

s ustanovením § 3 odst. 2 písm. c), uplatní regulaci cen vydáním 

rozhodnutí o ceně podle správního řádu. Úřad při regulaci cen použije 

způsoby regulace cen stanovené zákonem o cenách. Takto stanovené 

ceny jsou závazné pouze pro držitele poštovní licence v rámci 

základních služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci. 

(3) Rozhodnutí o ceně Úřad uveřejní v Poštovním věstníku. 

(4) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na službu dodání peněžní částky 

poštovním poukazem. 

PT  

  29/2000 

ve znění 

§ 33 odst. 4 

písm. a) 

(4) Držitel poštovní licence je povinen 

a) zajistit, aby nedocházelo k neodůvodněnému zvýhodňování nebo 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení  

(článek, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 

Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

221/2012 znevýhodňování zájemců o základní služby, které jsou obsaženy v jeho 

poštovní licenci, 

  29/2000 

ve znění 

221/2012 

§ 33 odst. 5, 

6 a 7 

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

které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, za nákladově orientované 

ceny s výjimkou podle odstavce 6, § 3 odst. 1 písm. f) a § 34a. 

Nákladově orientovanou cenou se rozumí cena, která zahrnuje efektivně 

a účelně vynaložené náklady a přiměřený zisk a která se stanovuje tak, 

aby zajistila návratnost investic v přiměřeném časovém období 

a zohlednila příslušná rizika. 

(6) Držitel poštovní licence může sjednat ceny, které zahrnují nižší míru 

zisku, než je přiměřený zisk odpovídající nákladově orientovaným 

cenám základních služeb podle odstavce 5; nevzniká mu však právo na 

úhradu čistých nákladů stanovených podle § 34b z rozdílu mezi 

uplatňovaným a přiměřeným ziskem.  

(7) Držitel poštovní licence je povinen sjednat ceny základních služeb, 

které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, transparentně 

a nediskriminačně. Pokud za určitých podmínek sjedná cenu některé 

z těchto základních služeb specificky, je povinen za srovnatelných 

podmínek nabídnout každému takto sjednanou cenu. 

  

Článek 1 odst. 15  Článek 14 se mění takto: 

a) odstavce 1, 2 a 3 se nahrazují tímto: 

"1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění vedení účetnictví 

poskytovatelů všeobecných služeb v souladu s tímto článkem. 

2. Poskytovatel či poskytovatelé všeobecných služeb vedou ve svých 

vnitřních účetních systémech oddělené účty s cílem zřetelně rozlišovat 

mezi veškerými službami a produkty, které jsou součástí všeobecných 

služeb, a těmi, které jejich součástí nejsou. Toto oddělení účetnictví se 

použije jako podklad při výpočtu čistých nákladů na všeobecné služby 

prováděném členskými státy. Tyto vnitřní účetní systémy se zakládají na 

důsledně uplatňovaných a objektivně odůvodnitelných zásadách 

nákladového účetnictví. 

3. Aniž je dotčen odstavec 4, přiřazují účetní systémy podle odstavce 2 

náklady takto: 

a) náklady, které lze přímo přiřadit k jednotlivé službě nebo produktu, se 

takto přiřazují; 

b) společné náklady, tj. náklady, které nelze přímo přiřadit k jednotlivé 

službě nebo produktu, se přiřazují takto: 

i) pokud lze, přiřazují se společné náklady na základě přímé analýzy 

původu nákladů samých, 

ii) není-li přímá analýza možná, přiřazují se kategorie společných 

nákladů na základě nepřímé vazby na jinou kategorii nákladů nebo 

skupinu kategorií nákladů, které lze přímo přiřadit nebo přičíst; nepřímá 

vazba se zakládá na srovnatelných strukturách nákladů, 

29/2000 

ve znění 

221/2012 

§ 33a Oddělená evidence nákladů a výnosů spojených s poskytováním 

a zajišťováním jednotlivých základních služeb 

(1) Držitel poštovní licence je povinen vést v souladu s prováděcím 

právním předpisem podle odstavce 2 oddělenou evidenci nákladů 

a výnosů spojených s poskytováním jednotlivých základních služeb, 

které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, a ostatních služeb tak, aby 

byly zajištěny podklady pro výpočet čistých nákladů pro jednotlivé 

základní služby, pro regulaci cen základních služeb a pro prokázání 

skutečnosti, že nedochází ke křížovému financování mezi základními 

službami, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, a ostatními 

službami. 

(2) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení oddělené evidence 

nákladů a výnosů, metodiku účelového členění nákladů a výnosů a jejich 

přiřazování včetně stanovení přiměřeného zisku a strukturu 

vykazovaných informací. 

(3) Držitel poštovní licence je povinen v oddělené evidenci přiřazovat 

přímé náklady konkrétní službě, na kterou se vztahují, a při přiřazování 

společných nákladů používat způsoby, které vycházejí z charakteru 

a původu nákladů, a používat za stejných podmínek stejná pravidla pro 

přiřazení nákladů na základní služby a na ostatní služby. Držitel 

poštovní licence zajistí, aby součet všech přiřazených nákladů a výnosů 

v oddělené evidenci odpovídal nákladům a výnosům ve výkazu zisku 

a ztráty sestaveném v rámci roční účetní závěrky. 

(4) Pravidla, která navrhne držitel poštovní licence a podle nichž budou 

PT  
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iii) nelze-li použít přímé ani nepřímé přiřazení nákladů, přiřazují se 

kategorie nákladů na základě všeobecného přiřazujícího činitele 

vypočítaného pomocí poměru veškerých nákladů přímo nebo nepřímo 

přiřazených nebo přičtených jednotlivým všeobecným službám na jedné 

straně a ostatním službám na straně druhé, 

iv) společné náklady, jež jsou nezbytné pro poskytování všeobecných 

služeb i jiných služeb, se přiřazují příslušným způsobem; v případě 

všeobecných služeb i v případě jiných služeb musí být použity stejné 

zásady nákladového rozpětí. 

b) odstavec 8 se nahrazuje tímto: 

"8. Pokud daný členský stát nevyužil finanční mechanismus pro 

poskytování všeobecných služeb, jak to umožňuje článek 7, a pokud se 

národní regulační orgán přesvědčí, že žádný z určených poskytovatelů 

všeobecných služeb v tomto členském státě není příjemcem státní 

pomoci, skryté anebo otevřené, a že hospodářská soutěž na trhu je plně 

účinná, může tento orgán rozhodnout, že neuplatní požadavky tohoto 

článku."; 

c) doplňují se tyto odstavce: 

"9. Tento článek lze ovšem uplatnit na poskytovatele všeobecných 

služeb určeného před konečným datem úplného otevření trhu, nebyl-li 

určen žádný jiný poskytovatel či poskytovatelé všeobecných služeb. 

Národní regulační orgán předem uvědomí Komisi o přijímání všech 

takových rozhodnutí. 

10. Členské státy mohou vyžadovat od těch poskytovatelů poštovních 

služeb, na něž se vztahuje povinnost přispívat do vyrovnávacího fondu, 

aby pro zajištění fungování fondu zavedli náležitě oddělené účty." 

náklady společné pro více činností držitele poštovní licence přiřazovány 

jednotlivým základním službám, které jsou obsaženy v jeho licenci, 

mohou nabýt platnosti až po jejich schválení Úřadem. Držitel poštovní 

licence musí zajistit, že dodržování schválených pravidel oddělené 

evidence nákladů a výnosů bude jednou ročně ověřeno osobou odborně 

způsobilou a nezávislou na držiteli poštovní licence; tato osoba musí být 

schválena Úřadem. Výsledky tohoto ověření Úřad zveřejní v Poštovním 

věstníku. 

(5) Držitel poštovní licence je povinen předložit ověřené výsledky 

oddělené evidence nákladů a výnosů Úřadu nejpozději do 31. července 

za předchozí účetní období. 

  465/2012 § 1  (1) Držitel poštovní licence člení náklady a výnosy podle účelu, na 

který byly vynaloženy nebo se kterým souvisí. Toto členění je alespoň 

tak podrobné, aby každá základní služba obsažená v jeho poštovní 

licenci byla sledována odděleně. Ostatní služby mohou být sdruženy do 

tolika skupin, aby nebyl zpochybněn účel oddělené evidence. 

(2) Držitel poštovní licence rozlišuje při účelovém členění nákladů podle 

odstavce 1 procesy a činnosti v návaznosti na využití poštovní sítě při 

zajišťování poštovních služeb. 

(3) Za ekonomicky oprávněné náklady se považují náklady, které byly 

vynaloženy za účelem poskytování služeb a zahrnují přímé mzdové 

a ostatní osobní náklady, ostatní přímé náklady a technologicky 

nezbytné společné náklady. Za ekonomicky oprávněné náklady nelze 

uznat náklady uvedené v tabulce č. 5 v příloze k této vyhlášce. Tyto 

náklady se nepřiřazují. 

(4) Přímé náklady přiřazuje držitel poštovní licence přímo činnosti nebo 

službě, se kterou přímo souvisejí. Za společné náklady se považují 

nepřímé náklady a ostatní (režijní) náklady. Nepřímé náklady přiřazuje 

PT  
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Celex: 32008L0006 Lhůta pro implementaci 31. 12. 2012 Úřední věstník L 052 2008 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Jiří Řehola 12. 1. 2016 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 

97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství 

Schválil (jméno+datum): Vladimír Bártl 12. 1. 2016 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení  

(článek, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 

Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

držitel poštovní licence na základě příčinné souvislosti s procesy, 

činnostmi nebo poskytovanými službami pomocí vazby na jinou 

kategorii nákladů nebo na jinou technickou veličinu vyjádřenou ve 

formě alokačních klíčů. Ostatní náklady (režijní) přiřazuje držitel 

poštovní licence pomocí vazby na již přiřazené náklady. 

(5) Pro přiřazování nákladů a výnosů, které jsou společné jak pro služby 

poskytované na základě poštovní licence, tak pro ostatní služby, držitel 

poštovní licence použije stejné alokační klíče. 

  465/2012 § 2  (1) Držitel poštovní licence vede oddělenou evidenci nákladů a výnosů 

takovým způsobem, aby bylo možné zřetelně rozlišovat náklady 

a výnosy na jednotlivé základní služby obsažené v jeho poštovní licenci 

a na ostatní poštovní služby. 

(2) Držitel poštovní licence rozlišuje náklady v souladu se svou 

organizační strukturou v systému vnitropodnikového účetnictví tak, aby 

bylo zachyceno místo vzniku nákladů. I v případě, že držitel poštovní 

licence nevede vnitropodnikové účetnictví, vede oddělenou evidenci 

nákladů a výnosů v systému nákladových středisek. 

(3) Držitel poštovní licence vede odděleně náklady, které se nepřiřazují, 

a nekalkulované výnosy podle tabulky č. 5 uvedené v příloze k této 

vyhlášce. 

(4) Oddělenou evidenci přímých nákladů, nepřímých nákladů a ostatních 

nákladů vede držitel poštovní licence tak, že vychází z ocenění podle 

zákona o účetnictví. 

(5) Držitel poštovní licence vede oddělenou evidenci nákladů a výnosů 

tak, aby bylo prokazatelné, že žádné náklady ani výnosy nebyly 

započteny nebo přiřazeny více než jedenkrát. Evidence musí být úplná, 

srozumitelná a průkazná. 

  

  465/2012 § 3 (1) Oddělenou evidenci nákladů a výnosů ostatních poštovních služeb, 

poštovních služeb, které jsou svými znaky podobné kvalitativním 

znakům základních služeb obsažených v jeho poštovní licenci, vede 

držitel poštovní licence tak, aby bylo možné ověřit, zda nedochází ke 

křížovému financování mezi těmito službami a službami základními. 

(2) Náklady a výnosy z ostatních poštovních služeb, které nejsou 

podobné základním službám, může vykazovat držitel poštovní licence 

v souhrnu za všechny tyto služby. 

(3) Náklady a výnosy z nepoštovních služeb může držitel poštovní 

licence vykazovat v souhrnu za všechny tyto služby. Evidenci nákladů 

a výnosů nepoštovních služeb poskytovaných s využitím některé části 

poštovní sítě zajistí držitel poštovní licence takovým způsobem, aby byl 

schopen předložit Úřadu při ověřování čistých nákladů z poskytování 

základních služeb podrobné údaje o těchto nákladech a výnosech. 

(4) Náklady a výnosy za služby spojené s přístupem k poštovní 

infrastruktuře vede držitel poštovní licence odděleně za jednotlivé 
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Celex: 32008L0006 Lhůta pro implementaci 31. 12. 2012 Úřední věstník L 052 2008 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Jiří Řehola 12. 1. 2016 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 

97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství 

Schválil (jméno+datum): Vladimír Bártl 12. 1. 2016 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení  

(článek, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 

Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

nabízené služby přístupu. 

  465/2012 § 4 Přiměřený zisk držitele poštovní licence se stanoví jako zisková přirážka 

ve výši 8,7 % k ekonomicky oprávněným nákladům přiřazeným 

základním poštovním službám. 

  

Článek 1 odst. 16 Článek 16 se mění takto: 

a) ve třetím pododstavci se druhá odrážka nahrazuje tímto: 

- "— Evropský parlament a Rada pro přeshraniční služby v rámci 

Společenství (viz příloha II). Budoucí přizpůsobení těchto norem 

technickému pokroku nebo vývoji trhu se provádí regulativním 

postupem s kontrolou podle článku 21 odst. 2."; 

b) čtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto: 

"Nezávislé sledování výkonu provádějí nejméně jednou za rok vnější 

orgány nezávislé na poskytovatelích všeobecných služeb za 

normalizovaných podmínek, které budou stanoveny regulativním 

postupem s kontrolou podle článku 21 odst. 2, a je předmětem zpráv 

uveřejňovaných nejméně jednou ročně." 

29/2000 

ve znění 

95/2005 

221/2012 

§ 37 odst. 3 

písm. b) 

(3) Úřad dále 

b) nejméně jednou ročně vhodným způsobem zveřejní, včetně 

zveřejnění v Poštovním věstníku, souhrnnou zprávu o plnění povinností 

uložených držiteli poštovní licence tímto zákonem, 

 

PT  

  29/2000 

ve znění 

221/2012 

 

§ 33 odst. 4 

písm. d) a e) 

(4) Držitel poštovní licence je povinen 

d) dodržovat technické normy pro poštovní odvětví závazné podle 

předpisů Evropské unie a vhodně poskytovat informace o těchto 

normách a provádět nezávislá měření přepravních dob poštovních 

zásilek a výsledky uveřejňovat podle písmene e), 

e) každoročně uveřejňovat a současně Úřadu předkládat úplné 

a pravdivé informace o výsledcích poskytování a zajišťování základních 

služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, a vyhodnocení 

plnění parametrů kvality podle stavu k 31. prosinci kalendářního roku, 

a to nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku; obsah, 

formu a způsob uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis. 

  

  29/2000 

ve znění 

221/2012 

§ 36a odst. 1 

písm. f) 

 

(1) Úřad podle tohoto zákona 

f) spolupracuje s orgány Evropské unie a s regulačními orgány 

členských států Evropské unie s obdobnou věcnou působností zejména 

při předávání a získávání údajů a informací stanovených zákonem, 

rozhodnutími vydanými na základě zákona nebo právními akty 

Evropské unie a plní další úkoly, které pro oblast regulace poštovních 

služeb vyplývají z členství České republiky v Evropské unii. 

  

  433/2012 § 1 Obsah a forma uveřejnění informací o výsledcích poskytování 

a zajišťování základních služeb, které je držitel poštovní licence povinen 

každoročně uveřejňovat podle § 33 odst. 4 písm. e) zákona o poštovních 

službách, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce. 

  

  433/2012 § 2 Držitel poštovní licence uveřejní informace podle § 1 způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách, a to tak, 

aby byly dostupné jednoduchým způsobem. 

  

Článek 1 odst. 17 V článku 18 se odstavec 1 a 2 nahrazují tímto: 29/2000 § 33 odst. 2, (2) Držitel poštovní licence nemusí dočasně plnit povinnosti podle PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBCUA6DX7)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                                  Novela vyhlášky 466-2012_srovnávací tabulka 

 str. 24 z 39     

Celex: 32008L0006 Lhůta pro implementaci 31. 12. 2012 Úřední věstník L 052 2008 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Jiří Řehola 12. 1. 2016 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 

97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství 

Schválil (jméno+datum): Vladimír Bártl 12. 1. 2016 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení  

(článek, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 

Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

"1. V souladu s článkem 16 jsou normy kvality pro přeshraniční služby 

uvnitř Společenství stanoveny v příloze II. 

2. Pokud to vyžadují výjimečné okolnosti týkající se infrastruktury nebo 

zeměpisných podmínek, mohou národní regulační orgány stanovit 

výjimky z norem kvality uvedených v příloze II. Stanoví-li národní 

regulační orgán takto výjimky, oznámí to bezodkladně Komisi. Komise 

předloží výboru uvedenému v článku 21 pro informaci výroční zprávu 

o oznámeních obdržených během předchozích 12 měsíců." 

ve znění 

95/2005 

221/2012 

3 odstavce 1 písm. a), jestliže tomu brání překážky, jež sám nevyvolal 

a jejichž vzniku nemohl ani při řádné péči zabránit, zejména nezaviněné 

technické problémy, důsledky přírodních událostí, nedostatek potřebné 

součinnosti jiných osob nebo důsledky krizové situace. Držitel poštovní 

licence je však povinen počínat si tak, aby plnění povinností bylo 

omezeno co nejméně a aby překážky byly co nejdříve odstraněny. 

 (3) Držitel poštovní licence nemusí poskytnout poštovní službu, na niž 

se vztahuje poštovní povinnost, pokud by její poskytnutí bylo 

v důsledku toho, že některý z požadavků podle § 6 odst. 2 písm. b) až e) 

nebyl splněn, neúměrně komplikované, anebo by bylo pro něho spojeno 

s rizikem jiných vážných následků. 

  29/2000 

ve znění 

221/2012 

§ 36a odst. 1 

písm. f) 

(1) Úřad podle tohoto zákona 

f) spolupracuje s orgány Evropské unie a s regulačními orgány 

členských států Evropské unie s obdobnou věcnou působností zejména 

při předávání a získávání údajů a informací stanovených zákonem, 

rozhodnutími vydanými na základě zákona nebo právními akty 

Evropské unie a plní další úkoly, které pro oblast regulace poštovních 

služeb vyplývají z členství České republiky v Evropské unii, 

  

Článek 1 odst. 18 Článek 19 se nahrazuje tímto: 

"Článek 19 

1. Aniž jsou dotčeny příslušné mezinárodní a vnitrostátní předpisy 

o systémech náhrad, členské státy zajistí, aby všichni poskytovatelé 

poštovních služeb zpřístupnili transparentní, jednoduché a nenákladné 

postupy pro projednávání reklamací uživatelů poštovních služeb, 

zejména v případech ztráty, úbytku, poškození nebo nesouladu 

s normami kvality (včetně postupů určování odpovědnosti v případech 

zahrnujících více než jednoho provozovatele). 

Členské státy přijmou opatření k zajištění, aby postupy uvedené 

v prvním pododstavci umožňovaly spravedlivé a rychlé řešení sporů 

s poskytnutím odškodnění nebo náhrady v oprávněných případech. 

Členské státy rovněž podporují rozvoj nezávislých mimosoudních 

systémů urovnávání sporů mezi poskytovateli poštovních služeb 

a uživateli. 

2. Aniž jsou dotčeny jiné opravné prostředky nebo opatření k nápravě 

podle vnitrostátních právních předpisů a právních předpisů Společenství, 

zajistí členské státy, aby uživatelé jednající jednotlivě, nebo pokud to 

dovoluje vnitrostátní právo, společně s organizacemi zastupujícími 

zájmy uživatelů nebo spotřebitelů, mohli předložit příslušnému 

národnímu orgánu případy, kdy reklamace uživatelů na podniky 

poskytující poštovní služby, které jsou součástí všeobecných služeb, 

nebyly uspokojivě vyřešeny. 

V souladu s článkem 16 členské státy zajistí, aby poskytovatelé 

všeobecných služeb a případně podniky poskytující služby, které jsou 

29/2000 

ve znění 

221/2012 

378/215 

§ 6 odst. 2 

písm. i) a p) 

(2) Poštovní podmínky musí srozumitelným, úplným a snadno 

přístupným způsobem obsahovat minimálně 

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, 

p) informaci o způsobu řešení sporů týkajících se předmětu poštovní 

smlouvy. 

PT  
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97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení  

(článek, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 

Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

součástí všeobecných služeb, zveřejnili společně s výroční zprávou 

o sledování jejich výkonu informace o počtu reklamací a způsobu jejich 

vyřízení." 

  29/2000 

ve znění 

221/2012  

378/2015 

§ 6a 

 

(1) Pokud provozovatel nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad 

poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat 

u Úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení 

vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak 

právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu 

poplatku.  

(2) Neuzavřou-li účastníci řízení smír nebo Úřad tento smír neschválí, 

Úřad rozhodne o tom, zda byla reklamace vyřízena řádně či nikoli. Na 

návrh Úřad rozhodne v řízení podle odstavce 1 o právech a povinnostech 

účastníků řízení vyplývajících z poštovní smlouvy nebo tohoto zákona. 

Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 90 dnů. Tato lhůta může být u zvlášť 

složitých sporů prodloužena. Strany musí být bez zbytečného odkladu 

informovány o prodloužení této lhůty a o celkové době, do kdy lze 

očekávat vydání rozhodnutí. 

(3) Úřad přizná účastníku řízení, který měl ve věci plný úspěch, náhradu 

nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti 

účastníku řízení, který ve věci úspěch neměl. Měl-li účastník řízení ve 

věci úspěch jen částečný, může Úřad náhradu nákladů poměrně rozdělit, 

popřípadě rozhodnout, že žádný z účastníků řízení nemá na náhradu 

nákladů právo. I když měl účastník řízení ve věci úspěch jen částečný, 

může mu Úřad přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch 

v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na 

znaleckém posudku nebo na úvaze Úřadu. Úřad přizná náhradu nákladů 

řízení v plné výši účastníkovi také v případě, že byl pro chování dalšího 

účastníka řízení vzat zpět návrh, který byl účastníkem podán důvodně. 

(4) V rámci oznámení o zahájení řízení o sporu podle odstavce 1 

zahajovaného na návrh spotřebitele Úřad informuje strany sporu 

vhodným způsobem o právu na právní pomoc a o tom, že nemají 

povinnost právního zastoupení. Podáním návrhu spotřebitel souhlasí s 

právními účinky výsledku řešení sporu v rozsahu informace zveřejněné 

nebo jemu poskytnuté Úřadem podle jiného právního předpisu. 

  

  29/2000 

ve znění 

221/2012 

§ 33 odst. 4 

písm. c) a e) 

(4) Držitel poštovní licence je povinen 

c) zajistit rychlé a účinné projednávání námitek uživatelů základních 

služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci; informace o počtu 

námitek a způsobu jejich vyřízení se uveřejňují podle písmene e),  

e) každoročně uveřejňovat a současně Úřadu předkládat úplné 

a pravdivé informace o výsledcích poskytování a zajišťování základních 

služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, a vyhodnocení 

plnění parametrů kvality podle stavu k 31. prosinci kalendářního roku, 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 

97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství 

Schválil (jméno+datum): Vladimír Bártl 12. 1. 2016 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení  

(článek, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 

Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

a to nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku; obsah, 

formu a způsob uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis. 

  433/2012 § 1 Obsah a forma uveřejnění informací o výsledcích poskytování 

a zajišťování základních služeb, které je držitel poštovní licence povinen 

každoročně uveřejňovat podle § 33 odst. 4 písm. e) zákona o poštovních 

službách, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce. 

  

Článek 1 odst. 19 Článek 21 se nahrazuje tímto: 

"Článek 21 

1. Komisi je nápomocen výbor. 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 

7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného 

rozhodnutí." 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 1 odst. 20 Článek 22 se nahrazuje tímto: 

"Článek 22 

1. Každý členský stát určí jeden nebo více národních regulačních orgánů 

pro poštovní odvětví, které jsou právně odděleny od provozovatelů 

poštovních služeb a působí nezávisle na nich. Členské státy, které si 

ponechají ve vlastnictví podniky poskytující poštovní služby nebo 

kontrolu nad nimi, zajistí účinné strukturální oddělení regulačních 

funkcí od činností spojených s vlastnictvím nebo kontrolou. 

Členské státy oznámí Komisi, které národní regulační orgány byly 

stanoveny pro vykonávání úkolů vyplývajících z této směrnice. Zveřejní 

snadno přístupnou formou úkoly svěřené národním regulačním 

orgánům, zejména ty úkoly, které jsou svěřeny více orgánům. Členské 

státy případně zajistí konzultace a spolupráci mezi těmito orgány 

a národními orgány pověřenými prováděním právních předpisů pro 

hospodářskou soutěž a práva na ochranu spotřebitele ve věcech 

společného zájmu. 

2. Zvláštním úkolem národních regulačních orgánů je zajišťovat soulad 

s povinnostmi vyplývajícími z této směrnice, zejména zavedením 

postupů sledování a regulace pro zajištění poskytování všeobecných 

služeb. Mohou být rovněž pověřeny zajišťováním souladu s pravidly 

hospodářské soutěže v poštovním odvětví. 

Národní regulační orgány úzce spolupracují a poskytují si vzájemnou 

pomoc tak, aby usnadnily uplatňování této směrnice v rámci příslušných 

stávajících subjektů. 

3. Členské státy zajistí, aby byly na vnitrostátní úrovni uplatňovány 

účinné mechanismy, v rámci kterých má každý uživatel nebo 

poskytovatel poštovních služeb, který byl dotčen rozhodnutím národního 

regulačního orgánu, právo podat opravný prostředek proti tomuto 

rozhodnutí k odvolacímu subjektu nezávislému na zúčastněných 

stranách. Do rozhodnutí o takovém opravném prostředku zůstává 

v platnosti rozhodnutí národního regulačního orgánu, pokud subjekt 

29/2000 

ve znění 

95/2005 

110/2007 

§ 36 Ministerstvo průmyslu a obchodu vykonává státní správu v oblasti 

poštovních služeb, s výjimkou věcí svěřených tímto zákonem Úřadu. 

PT  
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97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení  

(článek, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 

Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

rozhodující o opravném prostředku nerozhodne jinak." 

  29/2000 

ve znění 

221/2012 

258/2014 

319/2015 

§ 36a odst. 1 

 

(1) Úřad podle tohoto zákona 

a) provádí analýzy všeobecné dostupnosti základních služeb 

a přezkoumává nutnost uložení povinnosti poskytovat a zajišťovat 

základní služby, 

b) vede evidenci provozovatelů a uděluje určenému provozovateli, který 

má povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby, poštovní licenci, 

c) stanovuje čisté náklady na poskytování a zajišťování základních 

služeb, vydává rozhodnutí o určení předběžných čistých nákladů a o 

určení čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž a 

rozhoduje o povinnosti držitele poštovní licence vrátit do státního 

rozpočtu neoprávněně uhrazené náklady,  

d) vydává rozhodnutí o ceně základních služeb a vykonává kontrolu cen 

v oblasti poštovních služeb, včetně poštovních služeb do zahraničí, a cen 

za přístup k poštovní infrastruktuře, 

e) rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, 

f) spolupracuje s orgány Evropské unie a s regulačními orgány 

členských států Evropské unie s obdobnou věcnou působností zejména 

při předávání a získávání údajů a informací stanovených zákonem, 

rozhodnutími vydanými na základě zákona nebo právními akty 

Evropské unie a plní další úkoly, které pro oblast regulace poštovních 

služeb vyplývají z členství České republiky v Evropské unii, 

g) stanovuje, vybírá a vymáhá poplatky, 

h) vykonává kontrolu v oblasti poštovních služeb, 

i) vykonává státní statistickou službu, včetně sběru dat, v oblasti 

poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb, 

j) ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností stanovených 

tímto zákonem, 

k) vydává prováděcí právní předpisy v oblasti poštovních služeb 

v rozsahu zmocnění podle tohoto zákona, 

l) je exekučním správním orgánem pro vymáhání povinností 

stanovených tímto zákonem nebo uložených z moci úřední na jeho 

základě, 

m) rozhoduje o změně poštovních podmínek podle § 6 odst. 4, 

n) rozhoduje o změně návrhu smlouvy o přístupu k poštovní 

infrastruktuře podle § 34 odst. 3. 

  

  29/2000 

ve znění 

95/2005 

221/2012 

258/2014  

319/2015 

§ 37 (1) Úřad dohlíží, zda provozovatelé plní své povinnosti podle tohoto 

zákona.  

(2) Úkony dohledu se uskutečňují 

a) prováděním kontroly; pověření ke kontrole může mít formu průkazu, 

jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, 

b) využitím poznatků získaných jiným způsobem. 

(3) Úřad dále 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení  

(článek, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 

Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

a) zaujímá stanovisko ke sporům týkajícím se poskytování a zajišťování 

poštovních služeb, o které byl požádán, pokud je toho k vyřešení sporu 

zapotřebí, 

b) nejméně jednou ročně vhodným způsobem zveřejní, včetně 

zveřejnění v Poštovním věstníku, souhrnnou zprávu o plnění povinností 

uložených držiteli poštovní licence tímto zákonem, 

c) činí další opatření v zájmu řádného poskytování a zajišťování 

základních služeb, 

d) v pochybnostech rozhoduje, zda se v případě určité služby jedná 

o poštovní službu, a to na žádost nebo z vlastního podnětu. 

e) za každé zúčtovací období zveřejní zprávu, která obsahuje informace 

o ověřené výši čistých nákladů, o nehmotných a tržních výhodách 

držitele poštovní licence podle § 34b a o provedených úhradách 

předběžných čistých nákladů a čistých nákladů představujících 

nespravedlivou finanční zátěž; tato zpráva je součástí výroční zprávy o 

činnosti Úřadu podle zákona o elektronických komunikacích 

(4) Úřad pravidelně přezkoumává úroveň kvality a způsob poskytování 

a zajišťování základních služeb a jejich všeobecnou dostupnost na celém 

území České republiky podle základních kvalitativních požadavků; 

v případě přezkumu všeobecné dostupnosti služby dodání peněžní 

částky poštovním poukazem Úřad bere v úvahu obdobné služby 

v oblasti platebního styku, které nejsou poštovními službami. Úřad 

rovněž pravidelně přezkoumává povinnost držitele poštovní licence 

poskytovat a zajišťovat základní služby. Na základě výsledku přezkumu 

a po konzultaci s dotčenými subjekty podle odstavce 5 může Úřad 

zahájit výběrové řízení podle § 22 odst. 2 nebo řízení o změně poštovní 

licence podle § 23 nebo uveřejní v Poštovním věstníku sdělení 

o neuložení povinnosti poskytovat a zajišťovat některou ze základních 

služeb. Přezkum podle věty druhé musí být dokončen nejpozději 6 

kalendářních měsíců před koncem platnosti poštovní licence. 

(5) Úřad konzultuje podle odstavce 4 

a) rozsah základních služeb, které budou předmětem neuložení nebo 

uložení povinnosti poskytovat a zajišťovat základní služby, a území, 

jehož se bude neuložení nebo uložení povinnosti poskytovat a zajišťovat 

základní služby týkat, 

b) odůvodněný záměr Úřadu povinnost poskytovat a zajišťovat 

jednotlivou základní službu 

1. neuložit, neboť poskytování dotčené základní služby na celém území 

státu nebo na jeho části je zajištěno za podmínek srovnatelných 

s požadavky na zajištění základních služeb podle tohoto zákona, aniž by 

bylo nutné tuto povinnost uložit, 

2. uložit, neboť poskytování dotčené základní služby na celém území 

státu nebo na jeho části není zajištěno za podmínek srovnatelných 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení  

(článek, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 

Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

s požadavky na zajištění základních služeb podle tohoto zákona. 

(6) Výsledky konzultace Úřad uveřejní v Poštovním věstníku. 

Článek 1 odst. 21 Vkládá se nová kapitola, která zní: 

"KAPITOLA 9a 

Poskytování informací 

Článek 22a 

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé poštovních služeb poskytovali 

zejména národním regulačním orgánům veškeré informace, včetně 

finančních informací a informací o poskytování všeobecných služeb, 

a to za tímto účelem: 

a) aby národní regulační orgány mohly zajistit soulad s touto směrnicí 

nebo s rozhodnutími přijatými podle této směrnice; 

b) pro jasně definované statistické účely. 

2. Poskytovatelé poštovních služeb poskytnou tyto informace 

neprodleně na vyžádání a v nezbytných případech důvěrně, a to ve 

lhůtách a na úrovni podrobností požadovaných národním regulačním 

orgánem. Informace požadované národním regulačním orgánem jsou 

přiměřené výkonu jeho úkolů. Národní regulační orgán uvede důvody, 

které jeho žádost o informace opravňují. 

3. Členské státy zajistí, aby národní regulační orgány na žádost poskytly 

Komisi odpovídající důležité informace, které Komise potřebuje 

k výkonu svých úkolů podle této směrnice. 

4. Považuje-li národní regulační orgán informaci za důvěrnou v souladu 

s obchodními pravidly důvěrnosti, a to jak s pravidly Společenství, tak 

i s vnitrostátními pravidly, Komise i dotyčné národní regulační orgány 

tuto důvěrnost zachovají." 

29/2000 

ve znění 

221/2012 

258/2014 

§ 32a  (1) Provozovatel je povinen na písemnou žádost poskytovat Úřadu ve 

stanovené lhůtě, formě a rozsahu úplné a pravdivé informace, včetně 

finančních informací, a údaje a podklady, které jsou nezbytné k plnění 

činností, k nimž má podle tohoto zákona Úřad působnost. Součástí 

žádosti Úřadu je odůvodnění včetně uvedení účelu, pro který Úřad 

informace, údaje a podklady vyžaduje. Úřad vyžaduje informace, údaje 

a podklady od provozovatelů rovněž na žádost Evropské komise. Úřad 

nevyžaduje více informací, než je přiměřené účelu, pro který jsou 

získávány. 

(2) Provozovatel předá Úřadu i informace, údaje a podklady podle 

odstavce 1, které obsahují osobní údaje, skutečnosti, které jsou 

předmětem obchodního tajemství, nebo skutečnosti, které jsou 

předmětem ochrany podle zvláštního právního předpisu3), 14a). 

(3) Pro účely plnění povinností podle tohoto zákona provádí Úřad sběr 

informací a provozovatel je povinen poskytnout tyto informace 

prostřednictvím programové aplikace na elektronickém formuláři, 

nestanoví-li se forma poskytnutí informací v žádosti podle odstavce 1 

jinak. 

(4) Úřad může provést kontrolu informací, údajů a podkladů 

předložených podle odstavců 1 až 3. 

(5) Informace, podklady a údaje předané povinnou osobou podle 

odstavců 1 až 3 je Úřad povinen chránit před zneužitím. 

PT  

Článek 1 odst. 22 Článek 23 se nahrazuje tímto: 

"Článek 23 

Každé čtyři roky, přičemž poprvé nejpozději do 31. prosince 2013, 

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 

této směrnice, včetně souvisejících informací o vývoji v odvětví, 

zejména z hospodářských, sociálních a technologických hledisek, 

o trendech v zaměstnanosti, jakož i o kvalitě služby. Zpráva je v případě 

potřeby doplněna návrhy určenými Evropskému parlamentu a Radě." 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 1 odst. 23 Vkládá se nový článek, který zní: 

"Článek 23a 

Komise členským státům poskytne pomoc ohledně provádění této 

směrnice včetně pomoci ohledně výpočtu jakýchkoli čistých nákladů na 

všeobecné služby." 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 1 odst. 24 Články 24, 25, 26 a 27 se zrušují.   Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 1 odst. 25 Vkládá se příloha I, která zní: 

"PŘÍLOHA I 

29/2000 

ve znění 

§ 34b 

 

 (1) Čistými náklady se rozumí rozdíl mezi efektivně a účelně 

vynaloženými náklady, které jsou nezbytné na poskytování základní 

PT  
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Pokyny k výpočtu případných čistých nákladů na všeobecné služby 

Část A: Definice povinností všeobecných služeb 

Povinnostmi všeobecných služeb se rozumějí povinnosti uvedené 

v článku 3, které členský stát uložil poskytovateli poštovních služeb, 

týkající se poskytování služeb ve vymezené zeměpisné oblasti, v případě 

potřeby včetně jednotných cen za poskytování dané služby v této 

zeměpisné oblasti nebo poskytování určitých bezplatných služeb pro 

nevidomé a slabozraké osoby. 

Tyto povinnosti mohou zahrnovat mimo jiné: 

- počet dnů pro dodání, vyšší než je počet dnů stanovený v této směrnici, 

- dostupnost přístupových bodů pro účely plnění povinností 

všeobecných služeb, 

- dostupnost sazeb všeobecných služeb, 

- jednotné ceny všeobecných služeb, 

- poskytování určitých bezplatných služeb pro nevidomé a slabozraké 

osoby. 

Část B: Výpočet čistých nákladů 

Národní regulační orgány zváží všechny prostředky k zajištění vhodných 

pobídek pro poskytovatele poštovních služeb (určené nebo neurčené), 

aby plnili povinnosti všeobecných služeb v duchu nákladové efektivity. 

Čistými náklady spojenými s povinnostmi všeobecných služeb jsou 

veškeré náklady, které se týkají praktického poskytování všeobecných 

služeb a které jsou pro ně nezbytné. Čisté náklady na všeobecné služby 

se vypočítají jako rozdíl mezi čistými náklady určeného poskytovatele 

všeobecných služeb, který vykonává povinnosti všeobecných služeb, 

a téhož poskytovatele poštovních služeb, který povinnosti všeobecných 

služeb nevykonává. 

Při výpočtu se zohlední všechny další důležité faktory, včetně jakýchkoli 

nehmotných a tržních výhod, které poskytovatel poštovních služeb 

určený k poskytování všeobecných služeb získá, nároku na přiměřený 

zisk a pobídek k nákladové efektivnosti. 

Důkladnou pozornost je třeba věnovat správnému vyčíslení nákladů, 

kterým by se určený poskytovatel všeobecných služeb mohl vyhnout, 

kdyby povinnosti všeobecných služeb neplnil. Výpočet čistých nákladů 

by měl zohlednit výhody, včetně nehmotných výhod, které provozovatel 

všeobecných služeb má. 

Výpočet vychází z nákladů připadajících na: 

i) prvky vymezených služeb, které lze poskytovat pouze se ztrátou nebo 

za nákladových podmínek, které nejsou běžnými obchodními 

podmínkami. Do této kategorie mohou spadat prvky služeb, jakými jsou 

služby stanovené v části A, 

ii) určité uživatele nebo skupiny uživatelů, kterým lze při zohlednění 

nákladů na poskytování zmíněných služeb, získaných výnosů 

221/2012 

319/2015 

služby, a výnosy získanými z poskytování základní služby, bez ohledu 

na to, zda výsledek je kladný nebo záporný. Čisté náklady na plnění 

povinnosti poskytovat základní služby se stanoví jako rozdíl mezi 

čistými náklady provozovatele s povinností poskytovat základní služby 

a téhož provozovatele bez povinnosti poskytovat základní služby. Při 

stanovení čistých nákladů se zohlední všechny důležité skutečnosti, 

včetně jakýchkoliv nehmotných a tržních výhod, které provozovatel 

s povinností poskytovat základní služby získá, nároku na přiměřený zisk 

a pobídek k nákladové efektivnosti. Čisté náklady se stanoví za 

kalendářní rok, v němž měl provozovatel povinnost poskytovat základní 

služby (dále jen „zúčtovací období“). 

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

týkajících se základních služeb, které jsou obsaženy v poštovní licenci. 

Výpočet čistých nákladů na poskytování jednotlivých základních služeb 

se provádí pro každou základní službu odděleně; je zakázáno duplicitní 

uvedení údajů jakýchkoli přímých nebo nepřímých nákladů 

a nehmotných a tržních výhod. 

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

jako souhrn všech výsledků výpočtu čistých nákladů vzniklých 

z poskytování jednotlivých základních služeb, které jsou obsaženy 

v jeho poštovní licenci, při zohlednění veškerých nehmotných a tržních 

výhod a pobídek k nákladové efektivnosti. 

(4) Úplné podklady umožňující správný výpočet čistých nákladů za 

zúčtovací období předloží držitel poštovní licence Úřadu spolu se 

žádostí o úhradu čistých nákladů podle § 34d odst. 1. Držitel poštovní 

licence odpovídá za správnost a úplnost jím předloženého výpočtu 

a předložených dokladů a podkladů. Úřad je oprávněn si v průběhu 

ověřování výše čistých nákladů vyžádat další potřebné podklady z účetní 

evidence nebo jiných technických evidencí tak, aby ověřil správnost 

údajů zahrnutých do výpočtu. Čisté náklady Úřad stanoví postupem 

podle odstavce 7 na základě výpočtu čistých nákladů, provedeného 

držitelem poštovní licence podle odstavců 1 a 2, a účetních záznamů, 

kterými musí být tyto výpočty doloženy, popřípadě dalších podkladů 

držitele poštovní licence, které byly vyžádány v průběhu ověřování. 

Pokud Úřad zjistí, že podklady držitele poštovní licence jsou neúplné 

nebo mají nedostatky, stanoví přiměřenou lhůtu k jejich doplnění, 

popřípadě k opravě. Neprovede-li držitel poštovní licence ve stanovené 

lhůtě nápravu, Úřad nezahrne náklady na splnění povinnosti poskytovat 

některou ze základních služeb, které se neúplná nebo nedostatečná 

dokumentace týká, do čistých nákladů na poskytování základních 

služeb. 

(5) Pokud držitel poštovní licence v žádosti o úhradu čistých nákladů 

uplatňuje vyšší čisté náklady, než které uvedl v žádosti o udělení 
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a jakýchkoli jednotných cen uložených členským státem poskytovat 

službu pouze se ztrátou nebo za nákladových podmínek, které nejsou 

běžnými obchodními podmínkami. 

Tato kategorie zahrnuje uživatele nebo skupiny uživatelů, jimž by 

nebyla poskytnuta služba komerčním provozovatelem, kterému nebyla 

uložena povinnost poskytovat všeobecné služby. 

 

licence, Úřad rozhodne, zda nastaly mimořádné okolnosti, které 

zapříčinily zvýšení čistých nákladů a které držitel poštovní licence 

nemohl rozumně předvídat. Tyto okolnosti je držitel poštovní licence 

povinen doložit. 

(6) Úřad ověří správnost a úplnost podkladů podle odstavců 4 a 5 do 60 

dnů ode dne předložení nebo doplnění posledního z nich, popřípadě 

ověřením pověří třetí subjekt, u něhož je zajištěna nestrannost 

a nezávislost na držiteli poštovní licence.  

(7) Postup Úřadu při výpočtu čistých nákladů, výpočtu čistých nákladů 

jednotlivých základních služeb, vymezení nehmotných a tržních výhod 

a jiných skutečností podle odstavce 1, a doklady, kterými musí být tyto 

výpočty doloženy, stanoví prováděcí právní předpis. 

Článek 1 odst. 25 Výpočet čistých nákladů spojených s určitými aspekty povinností 

všeobecných služeb se provádí odděleně tak, aby se zabránilo dvojímu 

zaúčtování jakýchkoli přímých nebo nepřímých výhod a nákladů. 

Celkové čisté náklady na povinnosti všeobecných služeb každého 

určeného poskytovatele všeobecných služeb se vypočítávají jako souhrn 

čistých nákladů vzniklých z jednotlivých prvků povinností všeobecných 

služeb při zohlednění veškerých nehmotných výhod. Národní regulační 

orgán je odpovědný za ověření čistých nákladů. Poskytovatel či 

poskytovatelé všeobecných služeb spolupracují s národním regulačním 

orgánem, aby mu umožnili čisté náklady ověřit. 

Část C: Úhrada čistých nákladů na povinnosti všeobecných služeb 

Úhrada nebo financování čistých nákladů na povinnosti všeobecných 

služeb může vyžadovat, aby byla určeným poskytovatelům všeobecných 

služeb poskytnuta náhrada za služby, které poskytují za nekomerčních 

podmínek. Protože taková náhrada zahrnuje finanční převody, členské 

státy musí zajistit, aby probíhaly objektivním, transparentním, 

nediskriminačním a přiměřeným způsobem. To znamená, aby převody 

pokud možno co nejméně narušovaly hospodářskou soutěž 

a uživatelskou poptávku. 

Mechanismus rozdělení založený na fondu uvedeném v čl. 7 odst. 4 by 

měl využívat transparentní a neutrální mechanismus vybírání příspěvků, 

jenž zabrání nebezpečí dvojího uložení příspěvků, které se vztahují jak 

na výstupy, tak na vstupy podniků. 

Nezávislý subjekt, který spravuje fond, je odpovědný za vybírání 

příspěvků od podniků, kterým je vyměřena povinnost platit příspěvky na 

krytí čistých nákladů na povinnosti všeobecných služeb v dotyčném 

členském státě, a dohlíží na převod dlužných částek podnikům, které 

jsou oprávněny k příjmu plateb z fondu."" 

466/2012 § 1 Při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní 

služby postupuje Český telekomunikační úřad podle pravidel, 

stanovených v § 2 až 12 této vyhlášky s tím, že podkladem pro výpočet 

čistých nákladů držitele poštovní licence jsou tato pravidla a ukazatele 

obsažené v její příloze. 

PT  
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  466/2012 § 2 Čisté náklady se spočítají jako rozdíl přírůstkových nákladů 

a přírůstkových výnosů držitele poštovní licence. Zohlední se veškeré 

nehmotné a tržní výhody, nárok na přiměřený zisk a pobídky 

k nákladové efektivnosti 

  

  466/2012 § 3 (1) Přírůstkovými náklady se rozumí rozdíl nákladů držitele poštovní 

licence na poskytování služeb obsažených v jeho poštovní licenci 

a nákladů, jaké by držitel poštovní licence vynakládal, pokud by služby 

poskytoval bez povinnosti poskytovat základní služby. 

(2) Přírůstkové náklady se počítají podle vzorce:  

PN(X)= NZS – NAS, 

kde: 

PN – jsou přírůstkové náklady, 

X – jsou základní služby obsažené v poštovní licenci, 

NZS – jsou náklady poskytování služeb držitele poštovní licence při 

základním scénáři podle § 7 odst. 2, 

NAS – jsou náklady držitele poštovní licence v případě alternativního 

scénáře podle § 7 odst. 3. 

  

  466/2012 § 4 (1) Přírůstkovými výnosy se rozumí rozdíl výnosů z poskytování služeb 

držitele poštovní licence obsažených v jeho poštovní licenci a výnosů, 

kterých by držitel poštovní licence dosáhl, pokud by služby poskytoval 

bez povinnosti poskytovat základní služby. 

(2) Přírůstkové výnosy se počítají podle vzorce:  

PV(X)= VZS – VAS, 

kde: 

PV – jsou přírůstkové výnosy, 

X – jsou základní služby obsažené v poštovní licenci, 

VZS – jsou výnosy držitele poštovní licence z poskytování služeb při 

základním scénáři podle § 7 odst. 2, 

VAS – jsou výnosy držitele poštovní licence v případě alternativního 

scénáře podle § 7 odst. 3. 

  

  466/2012 § 5 (1) Při výpočtu čistých nákladů se zohlední vliv plnění povinnosti 

poskytovat základní služby na náklady a výnosy takto: 

a) zohlední se pouze náklady související s povinností poskytovat 

základní služby, 

b) dodržuje se zásada průhlednosti, 

c) nedojde k dvojímu započtení nákladů, výnosů a nehmotných a tržních 

výhod, 

d) zohlední se nárok na přiměřený zisk, 

e) zohlední se skutečnost, že pokud nebyla uplatněna cenová regulace 

podle § 34a odst. 2 zákona o poštovních službách, mají být účelně 

a efektivně vynaložené náklady na poskytování základních služeb 

pokryty výnosy z těchto služeb; toto neplatí pro základní služby, které je 

držitel poštovní licence povinen poskytovat bezúplatně. 
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(2) Čisté náklady se počítají podle vzorce: 

ČN (ZS) = [PN(X) + zisk] – [PV(X) + ΣTv], 

kde: 

ČN (ZS) – výše čistých nákladů, 

PN(X) – přírůstkové náklady, 

PV(X) – přírůstkové výnosy, 

zisk – přiměřený zisk stanovený v souladu s § 33a zákona o poštovních 

službách, 

Tv – nehmotné a tržní výhody plynoucí držiteli poštovní licence 

v důsledku uložení povinnosti poskytovat základní služby, vyjádřené 

v penězích. 

  466/2012 § 6 Při posuzování nákladové efektivnosti a účelnosti se bere v úvahu 

způsob poskytování základních služeb. Za účelně a efektivně 

vynaložené náklady se považují takové náklady, které jsou nezbytně 

nutné k poskytování základních služeb obsažených v poštovní licenci. 

  

  466/2012 § 7 (1) Podkladem pro výpočet čistých nákladů je základní a alternativní 

scénář. 

(2) Základním scénářem se rozumí popis chování držitele poštovní 

licence, který poskytuje základní služby v rozsahu podle jeho poštovní 

licence. K činnostem popsaným v základním scénáři se přiřadí efektivně 

a účelně vynaložené náklady na poskytování základních služeb 

obsažených v poštovní licenci držitele poštovní licence a výnosy získané 

poskytováním těchto služeb. 

(3) Alternativním scénářem se rozumí model chování držitele poštovní 

licence, kdyby neměl povinnost poskytovat základní služby v rozsahu 

jeho poštovní licence a poskytoval jím zvolené druhy služeb za 

podmínek, které pro něj nejsou ekonomicky nevýhodné. V alternativním 

scénáři se určí požadavky na poskytování uložených základních služeb, 

které lze poskytovat pouze se ztrátou nebo za nákladových podmínek, 

které nejsou běžnými obchodními podmínkami, a skupiny uživatelů, 

kterým lze poskytovat základní služby pouze se ztrátou, nebo za 

nákladových podmínek, které nejsou běžnými obchodními podmínkami 

(dále jen „zatěžující požadavek“). 

  

  466/2012 § 8 (1) Při tvorbě alternativního scénáře se dodržují tyto podmínky: 

a) určí se, které požadavky na poskytování služeb obsažených 

v poštovní licenci představují pro držitele poštovní licence takovou 

finanční zátěž, že by je v případě alternativního scénáře neposkytoval 

nebo poskytoval za jiných podmínek, 

b) určí se, jak by držitel poštovní licence měnil způsob poskytování 

služeb oproti základnímu scénáři, 

c) pro každý zatěžující požadavek se sestaví alternativní scénář, 

d) alternativní scénář musí být reálný a prokazující snahu držitele 

poštovní licence udržet si postavení na trhu a zákazníky. Při jeho 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení  

(článek, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 

Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

vypracování se bere v úvahu, že se jedná o téhož držitele poštovní 

licence, který i bez povinnosti poskytovat základní služby plní svoje 

závazky a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv nebo jiných 

právních předpisů,  

e) pro každý alternativní scénář se vyhodnotí náklady, které jsou s jeho 

poskytováním spojeny, a výnosy, které by v daném alternativním scénáři 

držitel poštovní licence vytvářel, 

f) alternativní scénář se sestavuje tak, aby předpokládaná úspora nákladů 

se zohledněním přiměřeného zisku byla vyšší než předpokládaný úbytek 

výnosů se zohledněním nehmotných a tržních výhod, 

g) zohledňuje se vzájemný vliv jednotlivých alternativních scénářů, 

h) porovnají se základní a alternativní scénáře a určí se přírůstkové 

náklady a přírůstkové výnosy. 

(2) V případě, že držitel poštovní licence určí rozsah sítě provozoven, 

které provozuje povinně podle základních kvalitativních požadavků jako 

zatěžující požadavek, sestaví se alternativní scénář sítě provozoven. Při 

sestavování alternativního scénáře sítě provozoven 

se vychází z těchto předpokladů: 

a) držitel poštovní licence by rušil pouze ty provozovny, které by za 

běžných obchodních podmínek neprovozoval, přičemž se bere v úvahu, 

že držitel poštovní licence je celostátním poskytovatelem poštovních 

služeb a rozmístil by své provozovny tak, aby zajistil dostupnost svých 

služeb po celém území státu, 

b) při vyčíslení nákladů se započtou náklady, které jsou vztaženy 

k procesům na jednotlivých provozovnách. Náklady na provozovnu 

zahrnují veškeré náklady, které při procesech na dané provozovně 

vznikají včetně odpovídajícím poměrem přiřazené celopodnikové režie. 

Celopodniková režie, která prokazatelně nesouvisí s činnostmi 

provozoven, se v alternativním scénáři přiřadí provozovnám, které 

zůstanou zachovány, 

c) při vyčíslení výnosů je z prodeje všech produktů a služeb držitele 

poštovní licence jednotlivým provozovnám přiřazena část výnosů, 

odpovídající činnostem na provozovně, 

d) v případě uzavření jedné provozovny dojde ke ztrátě výnosů z prodeje 

daného produktu ve výši, která odpovídá změně poptávky po daném 

produktu, možnosti zakoupit si daný produkt na jiné provozovně držitele 

poštovní licence a možnosti zakoupení si daného produktu u jiného 

provozovatele, 

e) v případě, že je uvažována možnost přesunu části poptávky po daném 

produktu na jinou provozovnu, bere se v úvahu nejen přesun části 

výnosů, ale i souvisejících nákladů ze ztrátové provozovny, 

f) u budov, které držitel poštovní licence vlastní a podle alternativního 

scénáře v nich nebude mít provozovnu, se zohlední možnost 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení  

(článek, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 

Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

dodatečných výnosů z těchto budov v podobě možných výnosů 

z pronájmu nebo prodeje či úspor nákladů vzniklých využitím těchto 

budov pro účely vlastních aktivit držitele poštovní licence. Výše těchto 

výnosů se určí na základě ceny pronájmu nebo prodeje obvyklé v dané 

lokalitě; výsledný počet provozoven v alternativním scénáři odpovídá 

nejenom obchodní strategii držitele poštovní licence, ale rovněž musí 

splňovat všechny podmínky vyplývající z uzavřených smluv nebo 

vyplývající z povinností uložených držiteli poštovní licence jinými 

právními předpisy, pokud definují kvalitativní a kvantitativní požadavky 

na síť provozoven držitele poštovní licence. 

(3) V případě, že držitel poštovní licence určí požadavky na dodávání 

jako zatěžující požadavek, sestaví se alternativní scénář dodávání. Při 

sestavování tohoto alternativního scénáře se vychází z těchto 

předpokladů: 

a) při změně režimu dodávání neztratí držitel poštovní licence 

významnou část svých zákazníků. V případě, že by se změna režimu 

dodávání projevila na poptávce po poštovních službách jím 

poskytovaných, započítá se změna poptávky odpovídajícím způsobem 

do změny výnosů, 

b) změna režimu dodávání se projeví pouze u těch geografických lokalit, 

ve kterých změna dodávání vytváří úspory nákladů, 

c) při vyčíslení nákladů alternativního scénáře dodávání se berou 

v úvahu pouze náklady související se samotným dodáváním. 

(4) V případě, že držitel poštovní licence určí jako zatěžující požadavek 

některou z dalších povinností vyplývajících z povinnosti poskytovat 

základní služby obsažené v jeho poštovní licenci, sestaví se alternativní 

scénář vztahující se k této povinnosti. Při sestavování tohoto 

alternativního scénáře se vychází z těchto předpokladů:  

a) náklady musí obsahovat pouze náklady plynoucí z povinnosti 

poskytovat základní služby, tedy náklady na činnosti, které držitel 

poštovní licence realizuje pouze z důvodu uložené povinnosti 

a nepřináší mu žádný prospěch ve vztahu k jeho podnikání, 

b) ostatní náklady nesmí být započteny. 

  466/2012 § 9 (1) Nehmotnými a tržními výhodami v souvislosti s držením poštovní 

licence jsou: 

a) výhoda vyšších výnosů, 

b) výhoda plynoucí z výhradního práva držitele poštovní licence uvádět 

do oběhu poštovní známky a ceniny, 

c) výhoda dodatečných možností reklamy, 

d) osvobození základních poštovních služeb od daně z přidané hodnoty, 

e) jiná kvantifikovatelná výhoda vzniklá držiteli poštovní licence. 

(2) Výhodou vyšších výnosů se rozumí výhoda, na jejímž základě držitel 

poštovní licence získává vyšší výnosy ze všech jím poskytovaných 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení  

(článek, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 

Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

služeb v důsledku všeobecného povědomí o držiteli poštovní licence na 

poštovním trhu, kdy je vnímán jako důvěryhodný, garantující určitou 

kvalitu služeb, dostupnost podacích a výdejních míst, a jeho silnější 

vyjednávací pozice. Tato výhoda se finančně vyjádří jako: 

IB = PC x r, 

kde: 

IB – hodnota výhody vyšších výnosů, 

PC – výše výnosů držitele poštovní licence z poštovních služeb 

v zúčtovacím období, 

r – procento klientů využívajících služby držitele poštovní licence, kteří 

by přestali využívat jeho služeb, pokud by neposkytoval základní 

služby. 

(3) Výhoda plynoucí z výhradního práva držitele poštovní licence 

uvádět do oběhu poštovní známky a ceniny se finančně vyjádří jako 

součet odhadu hodnoty prodaných a neupotřebených poštovních známek 

a cenin a odhadu výnosů z prodeje poštovních známek a cenin a dalších 

obdobných produktů k filatelistickým účelům. 

(4) Výhodou dodatečných možností reklamy se rozumí výhoda využití 

vybraných částí majetku držitele poštovní licence k marketingovým 

účelům. Při finančním vyjádření této výhody se zohlední úspora 

marketingových nákladů držitele poštovní licence v případě, že by za 

propagaci své značky a produktů platil cenu obvyklou v daném místě, 

a případné skutečné příjmy získané pronájmem reklamní plochy, nebo 

prostor na provozovnách jiným subjektům. Vyčíslená úspora nákladů 

nebo dosažené výnosy se budou týkat té části sítě provozoven nebo 

vozového parku nebo jiného majetku držitele poštovní licence, kterou by 

držitel poštovní licence dle alternativního scénáře neprovozoval, kdyby 

neměl povinnost poskytovat základní služby. 

(5) Úřad vyhodnotí dopad osvobození základních služeb od daně 

z přidané hodnoty z hlediska nákladů držitele poštovní licence i jeho 

výnosů. 

  466/2012 § 10 (1) Výhody z nepoštovních služeb, k jejichž poskytování využívá držitel 

poštovní licence poštovní síť, jsou zohledněny přímo na částech 

poštovní sítě, které využívají, a to v podobě skutečných nákladů 

a výnosů evidovaných v účetnictví, pokud tyto náklady a výnosy 

lze na danou část přímo přiřadit. 

(2) V případě, že držitel poštovní licence získá odměnu na základě 

smlouvy nebo povinnosti uložené jiným právním předpisem, která je 

vázána na rozsah sítě provozoven nebo doručovací sítě a není 

jednoznačně přiřaditelná dotčeným prvkům poštovní sítě podle odstavce 

1, započte se tato odměna v plné výši jako tržní výhoda. 

  

  466/2012 § 11 (1) Čisté náklady připadající na jednotlivé základní služby vychází 

z nákladů a výnosů základního a alternativního scénáře a zohledňují 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení  

(článek, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID 

Ustanovení  

(§, odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

objem jednotlivých základních služeb a jejich nákladovost. 

(2) Součet vyčíslené hodnoty čistých nákladů připadající na jednotlivou 

základní službu a výnosů získaných držitelem poštovní licence z této 

služby nesmí být vyšší než předpokládaná výše výnosů, kterou by držitel 

poštovní licence dosáhl v případě, že by tuto službu nabízel za podmínek 

podle § 33 odst. 5 zákona o poštovních službách. Při posuzování 

oprávněnosti výše čistých nákladů vychází Úřad z údajů vykázaných 

v oddělené evidenci nákladů a výnosů vedené v souladu s § 33a zákona 

o poštovních službách. 

  466/2012 § 12 (1) K žádosti o úhradu čistých nákladů předloží držitel poštovní licence 

veškeré doklady potřebné při výpočtu čistých nákladů. Jedná se zejména 

o základní a alternativní scénář, zprávu auditora včetně auditované 

účetní závěrky za příslušné zúčtovací období, seznam účtů včetně 

zůstatků na začátku a konci zúčtovacího období, odpisový plán 

a veškeré další podklady, které jsou nezbytné k doložení věcné 

správnosti výpočtů předložených podle odstavce 2. 

(2) Držitel poštovní licence předloží Úřadu podklady pro výpočet 

čistých nákladů podle vzoru v příloze k této vyhlášce v elektronické 

podobě ve formátu MS Excel. 

  

  9381     

Článek 1 odst. 26 Dosavadní příloha se označuje jako příloha II.   Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 1 odst. 26 

Článek 2 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2010. Neprodleně 

o nich uvědomí Komisi. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

2. Členské státy sdělí Komisi znění svých právních a správních předpisů, 

které přijmou s ohledem na uplatňování této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 1 odst. 26 

Článek 3 

1. Odchylně od článku 2 mohou níže uvedené členské státy odložit 

provádění této směrnice do 31. prosince 2012, aby mohly nadále 

vyhrazovat služby poskytovateli či poskytovatelům všeobecných služeb: 

- Česká republika 

- Řecko 

- Kypr 

- Lotyšsko 

- Litva 

- Lucembursko 

- Maďarsko 

- Malta 

- Polsko 

- Rumunsko 

- Slovensko. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka 

Tyto členské státy mohou rozhodnout o dřívějším provedení směrnice. 

2. Příslušné členské státy vyrozumí Komisi, že skutečně hodlají využít 

odkladu provádění podle odstavce 1 do 27. srpna 2008. 

3. Členské státy, které do 31. prosince 2012 zruší své vyhrazené oblasti, 

mohou v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2012 u služeb v této 

zrušené vyhrazené oblasti odmítnout udělit oprávnění podle čl. 9 odst. 2 

směrnice 97/67/ES provozovatelům poštovních služeb poskytujícím 

služby spadající do oblasti všeobecných služeb a společnostem jimi 

ovládaným, je-li jim přidělena vyhrazená oblast v jiném členském státě. 

Článek 1 odst. 26 

Článek 4 

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku 

Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 1 odst. 26 

Článek 5 

Článek 5 

Tato směrnice je určena členským státům. 

Ve Štrasburku dne 20. února 2008. 

Za Evropský parlament 

předseda 

H.-G. Pöttering 

Za Radu 

předseda 

J. Lenarčič 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

 

 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 

 

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř. č Číslo/Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1. 29/2000 Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů 1. 7. 2000 

2. 95/2005 Zákon č. 95/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) 1. 4. 2005 

3.  110/2007 Zákon č. 110/2007 o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů 1. 6. 2007 

4. 221/2012 Zákon č. 221/2012 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 některé další zákony. 

1. 1. 2013 

5. 212/2013 Zákon č. 212/2013, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů 1. 10. 2013 

6. 258/2014 Zákon č. 258/2014, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů 

4. 12. 2014 

7. 319/2015 Zákon č. 319/2015, 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 

1. 1. 2016 

8. 378/2015  Zákon č. 378/2015, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 2. 2016 

9. 178/2015 Nařízení vlády č. 178/2015 o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb 1. 1. 1. 2016 

10 433/2012 Vyhláška č. 433/2012 Sb., o stanovení obsahu, formy a způsobu uveřejnění informací o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb a vyhodnocení plnění parametrů 

kvality 

1. 1. 2013 

11. 434/2012 Vyhláška č. 434/2012 Sb., o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb 1. 1. 2013 
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12. 464/2012 Vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování 1. 1. 2013 

13. 465/2012 Vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence 1. 1. 2013 

14. 466/2012 Vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby 1. 1. 2013 

 

 

2. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 

1. Česká republika je zařazena na seznamu členských států, které mohou účinnost směrnice stanovit nejpozději do 31. prosince 2012. (Dopisem č.j. 30586/08/09200/01000 ze dne 25. 8. 2008 oznámil ministr 

průmyslu a obchodu ČR generální tajemnici EK, že ČR hodlá využít odkladu provádění směrnice 2008/6/ES, a to nejpozději do 31. 12. 2012.) 
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