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39 
VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O UDĚLENÍ POŠTOVNÍ LICENCE 

A. Úvodní ustanovení 

Český telekomunikační úřad podle § 20 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně 
některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o poštovních 
službách“), zveřejňuje výzvu k podávání žádostí o udělení poštovní licence. 

 

B. Předmět výzvy 

Poštovní licence se uděluje subjektu, který je ochoten a schopen zajišťovat všeobecnou dostupnost základních 
služeb na celém území České republiky. Jako kompenzace těchto povinností se mu současně uděluje výhradní právo 
podnikat v oblasti dodávání některých písemností. 

Poštovní licencí se podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona o poštovních službách jejímu držiteli ukládá povinnost 
zajistit všeobecnou dostupnost základních služeb na celém území České republiky (poštovní povinnost). Základními 
službami, na které se vztahuje poštovní povinnost, jsou poštovní služby a zahraniční poštovní služby uvedené v příloze 
této výzvy. 

Držitel poštovní licence je podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o poštovních službách povinen plnit poštovní 
povinnost způsobem, který je v souladu s potřebami veřejnosti a se základními kvalitativními požadavky, včetně 
soustavného poskytování informací o základních službách a způsobu jejich užití. Další povinnosti držitele poštovní 
licence vyplývají z dalších ustanovení zákona o poštovních službách. 

Poštovní licencí se podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona o poštovních službách jejímu držiteli uděluje oprávnění 
provozovat poštovní služby podle § 18 odst. 2 zákona o poštovních službách (poštovní oprávnění). 
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Poštovní licence bude udělena na období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012. Období účinnosti poštovní licence může být 
zkráceno zákonem, pokud v souvislosti s plným otevřením trhu poštovních služeb dojde ke změně dosavadní právní 
úpravy v oblasti udělování poštovní licence. 

Na uvedené období bude udělena pouze jedna poštovní licence. Na udělení poštovní licence není právní nárok. 

 

C. Podmínky udělení poštovní licence a náležitosti žádosti 

Držitel poštovní licence musí podle zvláštních právních předpisů zajišťovat tyto další služby: 

a) vybírání rozhlasových a televizních poplatků a vedení s tím spojené evidence poplatníků v rozsahu podle zákona 
č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

b) zprostředkování výplaty dávek důchodového pojištění v hotovosti podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci 
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, 

c) výkon činnosti kontaktního místa veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Podle § 20 odst. 1 zákona o poštovních službách žadatel musí k žádosti přiložit 

a) doklady prokazující splnění podmínek podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona o poštovních službách (žadatel musí být 
držitelem živnostenského oprávnění k provozování všech služeb uvedených v této výzvě), 

b) doklady prokazující splnění podmínek podle § 21 odst. 1 písm. c) zákona o poštovních službách (žadatel musí mít 
technické, organizační, ekonomické a personální předpoklady k provozování služeb uvedených v této výzvě, včetně 
zajištění jejich všeobecné dostupnosti na celém území České republiky), 

c) návrh poštovních podmínek podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona o poštovních službách (návrh poštovních podmínek 
poštovních služeb uvedených ve výzvě musí být způsobilý k tomu, aby Český telekomunikační úřad mohl 
s poštovními podmínkami vyslovit souhlas; návrh poštovních podmínek musí vyhovovat zejména požadavkům 
vyplývajícím z § 33 a z dalších ustanovení zákona o poštovních službách). 

Jednotlivé přílohy musí být v žádosti přesně vyjmenovány a očíslovány. 

Aby mohl Český telekomunikační úřad podle § 21 odst. 2 zákona o poštovních službách přihlížet k rozsahu 
dosavadního podnikání žadatele v oblasti poštovních nebo jiných obdobných služeb, je potřebné, aby žadatel uvedl, zda 
v uvedené oblasti již podnikal, a pokud ano, aby rozsah tohoto podnikání vhodnými dokumenty doložil. 

Český telekomunikační úřad udělí poštovní licenci jen tomu žadateli, který se v žádosti o udělení poštovní 
licence zaváže, že v případě udělení poštovní licence 

a) bude plnit závazky vyplývající z členství České republiky ve Světové poštovní unii, jež se vztahují na subjekt 
zajišťující mezinárodní poštovní službu ve smyslu čl. 22 odst. 3 Ústavy Světové poštovní unie, 

b) bude plnit závazky vyplývající z členství České republiky v Evropské unii, jež se vztahují na poskytovatele 
univerzální služby ve smyslu článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES, o společných pravidlech 
pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „Směrnice“), zejména pak 

1. bude postupovat podle článku 13 a 20 Směrnice, 

2. bude zajišťovat sledování plnění norem podle článku 18 Směrnice, 

3. bude zajišťovat měření přepravních dob podle normy EN 13850, 
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c) bude poskytovat základní služby pro nevidomé (body 2, 4, 11 a 14 seznamu základních služeb, který je přílohou této 
výzvy) bezúplatně s tím, že náklady spojené s poskytováním základních služeb pro nevidomé může započítat do 
nákladů na poskytování obdobných základních služeb pro obecné použití. 

Při rozhodování o udělení poštovní licence se postupuje podle zákona o poštovních službách a podle správního 
řádu. 

 

D. Podání žádosti 

Žádost o udělení poštovní licence je třeba doručit Českému telekomunikačnímu úřadu, Sokolovská 219, Praha 9, 
poštovní adresa: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025, a to nejpozději 1. září 2008. 
 
 
 

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v.r. 
předseda Rady 

Českého telekomunikačního úřadu 
 
 

Příloha 

Seznam základních služeb, na které se vztahuje poštovní povinnost 

Základními službami jsou poštovní služby (body 1. až 16.) a zahraniční poštovní služby (bod 17.), které splňují 
všechna kritéria podle některého z bodů 1. až 17.: 

1. Obyčejná služba (vnitrostátní) 

-- místo dodání je v České republice 
-- provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje 
-- příjemce převzetí poštovní zásilky nepotvrzuje 
-- provozovatel za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu neodpovídá 

2. Obyčejná služba pro nevidomé (vnitrostátní) 

-- místo dodání je v České republice 
-- provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje 
-- příjemce převzetí poštovní zásilky nepotvrzuje 
-- provozovatel za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu neodpovídá 
-- jako obsah jsou povoleny jen věci pro potřebu nevidomých 

3. Doporučená služba (vnitrostátní) 

-- místo dodání je v České republice 
-- provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje 
-- příjemce převzetí poštovní zásilky potvrzuje 
-- provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu 
-- v případě ztráty se náhrada škody poskytuje v paušální výši 
-- v případě poškození nebo úbytku obsahu se náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo 

částky sjednané ve smlouvě 

4. Doporučená služba pro nevidomé (vnitrostátní) 

-- místo dodání je v České republice 
-- provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje 
-- příjemce převzetí poštovní zásilky potvrzuje 
-- provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu 
-- v případě ztráty se náhrada škody poskytuje v paušální výši 
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-- v případě poškození nebo úbytku obsahu se náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo 
částky sjednané ve smlouvě 

-- jako obsah jsou povoleny jen věci pro potřebu nevidomých 

5. Balíková služba (vnitrostátní) 

-- místo dodání je v České republice 
-- provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje 
-- příjemce převzetí poštovní zásilky potvrzuje 
-- provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu 
-- náhrada škody se poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo částky sjednané ve smlouvě 

6. Poštovní poukaz hotovost - hotovost (vnitrostátní) 

-- místo dodání je v České republice 
-- provozovatel převzetí peněžní částky stvrzuje 
-- peněžní částka je provozovateli předána v hotovosti 
-- příjemce převzetí peněžní částky potvrzuje 
-- výplata peněžní částky se uskutečňuje v hotovosti 

7. Poštovní poukaz účet - hotovost (vnitrostátní) 

-- místo dodání je v České republice 
-- provozovatel převzetí peněžní částky stvrzuje 
-- peněžní částka je provozovateli předána bankovním převodem 
-- příjemce převzetí peněžní částky potvrzuje 
-- výplata peněžní částky se uskutečňuje v hotovosti 

8. Poštovní poukaz hotovost - účet (vnitrostátní) 

-- místo dodání je v České republice 
-- provozovatel převzetí peněžní částky stvrzuje 
-- peněžní částka je provozovateli předána v hotovosti 
-- příjemce převzetí peněžní částky potvrzuje 
-- výplata peněžní částky se uskutečňuje bankovním převodem 

9. Obyčejná služba (do zahraničí) 

-- místo dodání je v zahraničí 
-- provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje 
-- příjemce převzetí poštovní zásilky nepotvrzuje 
-- provozovatel za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu neodpovídá 

10. Obyčejná služba - tiskoviny (do zahraničí) 

-- místo dodání je v zahraničí 
-- provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje 
-- příjemce převzetí poštovní zásilky nepotvrzuje 
-- provozovatel za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu neodpovídá 
-- jako obsah jsou povoleny jen tiskoviny 

11. Obyčejná služba pro nevidomé (do zahraničí) 

-- místo dodání je v zahraničí 
-- provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje 
-- příjemce převzetí poštovní zásilky nepotvrzuje 
-- provozovatel za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu neodpovídá 
-- jako obsah jsou povoleny jen věci pro potřebu nevidomých 
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12. Doporučená služba (do zahraničí) 

-- místo dodání je v zahraničí 
-- provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje 
-- příjemce převzetí poštovní zásilky potvrzuje 
-- provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu 
-- v případě ztráty se náhrada škody poskytuje v paušální výši 
-- v případě poškození nebo úbytku obsahu se náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo 

částky sjednané ve smlouvě 
-- se zahraničním provozovatelem není sjednána závazná doba dodání 

13. Doporučená služba - tiskoviny (do zahraničí) 

-- místo dodání je v zahraničí 
-- provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje 
-- příjemce převzetí poštovní zásilky potvrzuje 
-- provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu 
-- v případě ztráty se náhrada škody poskytuje v paušální výši 
-- v případě poškození nebo úbytku obsahu se náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo 

částky sjednané ve smlouvě 
-- jako obsah jsou povoleny jen tiskoviny 
-- se zahraničním provozovatelem není sjednána závazná doba dodání 

14. Doporučená služba pro nevidomé (do zahraničí) 

-- místo dodání je v zahraničí 
-- provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje 
-- příjemce převzetí poštovní zásilky potvrzuje 
-- provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu 
-- v případě ztráty se náhrada škody poskytuje v paušální výši 
-- v případě poškození nebo úbytku obsahu se náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo 

částky sjednané ve smlouvě 
-- jako obsah jsou povoleny jen věci pro potřebu nevidomých 
-- se zahraničním provozovatelem není sjednána závazná doba dodání 

15. Balíková služba (do zahraničí) 

-- místo dodání je v zahraničí 
-- provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje 
-- příjemce převzetí poštovní zásilky potvrzuje 
-- provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu 
-- náhrada škody se poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo částky sjednané ve smlouvě 
-- se zahraničním provozovatelem není sjednána závazná doba dodání 

16. Poštovní poukaz hotovost - hotovost (do zahraničí) 

-- místo dodání je v zahraničí 
-- provozovatel převzetí peněžní částky stvrzuje 
-- peněžní částka je provozovateli předána v hotovosti 
-- příjemce převzetí peněžní částky potvrzuje 
-- výplata peněžní částky se uskutečňuje v hotovosti 

17. Základní zahraniční poštovní služby 

Služby svou povahou obdobné poštovním službám podle bodů 9. až 16., jejichž poskytnutí bylo sjednáno 
v zahraničí a jejichž účelem je dodání věcí nebo peněžní částky v České republice. 
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40 
VYSLOVENÍ SOUHLASU SE ZMĚNOU POŠTOVNÍCH PODMÍNEK 

 
Podle § 23 odst. 6 zákona č. 29/2000 Sb., zákon o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, může 

Český telekomunikační úřad vyslovit souhlas se změnou poštovních podmínek, jestliže mu Česká pošta, s.p. předloží 
návrh jejich nového znění. Rozhodnutí se podle § 32 zákona o poštovních službách zveřejní v Poštovním věstníku. 
 

____________________________________________ 
 
 
Český telekomunikační úřad                   Praha 27. června 2008 
 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9                    Čj. 56 235/2008-608 
 
Rozhodnutí 
 

Český telekomunikační úřad (dále jen „správní orgán“), jako správní orgán příslušný podle § 10 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle § 23 odst. 6 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých 
zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb., (dále jen „zákon o poštovních službách“), 
v řízení o žádosti účastníka řízení, státního podniku Česká pošta, s.p., se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 909/4, 
IČ: 47114983 (dále jen „Česká pošta“), ze dne 24. června 2008 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek, 
rozhodl takto: 

Ke dni 1. 7. 2008 se podle § 23 odst. 6 zákona o poštovních službách mění dosavadní poštovní licence udělená 
na období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008 tak, že se vyslovuje souhlas se změnou poštovních podmínek podle návrhu 
předloženého správnímu orgánu dne 24. června 2008, který je přílohou tohoto rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í : 

Rozhodnutím ze dne 24. listopadu 2005 udělil správní orgán České poště na období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008 
poštovní licenci. 

Tímto rozhodnutím správní orgán mj. vyslovil souhlas s poštovními podmínkami, které Česká pošta předložila 
spolu se žádostí o udělení poštovní licence. Dalšími rozhodnutími ze dne 22. prosince 2005, 23. února 2006, 5. května 
2006, 25. května 2006, 6. června 2006, 25. srpna 2006, 3. listopadu 2006, 6. listopadu 2006, 13. prosince 2006, 
19. února 2007, 29. března 2007, 20. dubna 2007, 15. června 2007, 26. června 2007, 21. srpna 2007, 26. září 2007, 
19. listopadu 2007, 20. prosince 2007, 15. února 2008, 9. dubna 2008 a 19. května 2008 správní orgán vyslovil souhlas 
se změnou těchto poštovních podmínek. 

Dne 24. června 2008 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnami v článcích 
19 a 330. 

Změna článku 19 zjednodušuje zákazníkům využívání služeb České pošty. 

Změny článku 330 vyplývají z právních předpisů Světové poštovní unie a z podmínek, za nichž zahraniční 
provozovatelé poskytují České poště svou součinnost. 

Proto správní orgán rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení podat rozklad. Rozklad se podává u předsedy Rady 
Českého telekomunikačního úřadu; o rozkladu rozhoduje Rada Českého telekomunikačního úřadu. Rozklad nemá 
odkladný účinek (§ 38 odst. 2 zákona o poštovních službách). 

 

 

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v.r. 
předseda Rady 

Českého telekomunikačního úřadu 
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41 
ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK 

 
Podle § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 29/2000 Sb., zákon o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, je 

Česká pošta, s.p. povinna nabízet poštovní služby, na něž se vztahuje poštovní povinnost, podle poštovních podmínek, 
s nimiž Český telekomunikační úřad vyslovil souhlas. 
 

Český telekomunikační úřad zveřejňuje nové znění poštovních podmínek účinné od 1. 7. 2008, s nímž vyslovil 
souhlas svým rozhodnutím čj. 56 235/2008-608 ze dne 27. 6. 2008. 

 
 

____________________________________________ 
  
 

Poštovní podmínky podle rozhodnutí čj. 40106/05-608, ve znění rozhodnutí čj. 43575/05-608, čj. 10 610/2006-
608, čj. 26 701/2006-608, čj. 31 482/2006-608, čj. 32 763/2006-608, čj. 42 856/2006-608, čj. 56 854/2006-608, 
čj. 56 855/2006-608, čj. 61 853/2006-608, čj. 2 923/2007-608, čj. 17 088/2007-608, čj. 19 617/2007-608, 
čj. 33 117/2007-608, čj. 40 328/2007-608, čj. 57 147/2007-608, čj. 63 088/2007-608, čj. 75 263/2007-608, 
čj. 82 545/2007-608, čj. 11 288/2008-608, čj. 29 140/2008-608 a čj. 38 538/2008-608 se mění takto: 

1. V článku 19 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „To neplatí, jestliže byla sjednána zvláštní dohoda o výplatě 
dobírkové částky bez použití tohoto dokladu.“. 

2. V článku 330 odstavec 5 zní: 

„5. V případě podle čl. 122 odst. 8 písm. b) a čl. 123 odst. 10 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.“. 

3. V článku 330 se na konci odstavce 10 doplňuje věta „Číslo určeného účtu je nutné uvést v mezinárodním tvaru IBAN 
(International Bank Account  Number).“. 
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