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17. Souhrnná  zpráva  o plnìní  povinností  uložených  držiteli  poštovní  licence  Èeské  poštì,  s.p.
za rok 2013

18. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Automobil Z4 (Zbrojovka Brno)“

19. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Osobní kolesový parník František Josef I.“

20. Vydání pøíležitostného poštovního aršíku „Obìtem 1. svìtové války“

21. Vydání pøíležitostné poštovní dopisnice „Motocyklová pošta“

Podle § 37 odst. 3 písm. b) zákona è. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon 
o poštovních službách), ve znìní pozdìjších pøedpisù, Èeský telekomunikaèní úøad nejménì jednou roènì vhodným
zpùsobem zveøejní, vèetnì zveøejnìní v Poštovním vìstníku, souhrnnou zprávu o plnìní povinností uložených
držiteli poštovní licence.

17. Souhrnná  zpráva  o plnìní  povinností  uložených  držiteli  poštovní  licence  Èeské  poštì,  s.p.
za rok 2013

1 Úvod

Podle § 37 zákona è. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o poštovních služ-
bách), ve znìní pozdìjších pøedpisù, vykonává Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“) státní správu
v oblasti poštovních služeb. V rámci výkonu státní správy Úøad vydává podle § 37 odst. 3 písm. b) zákona
o poštovních službách roèní souhrnnou zprávu o plnìní povinností uložených držiteli poštovní licence za rok 2013.

Povinnost zveøejòovat každoroèní zprávy o výsledcích dohledu vyplývá rovnìž ze Smìrnice Evropského
parlamentu a Rady 97/67/ES o spoleèných pravidlech pro rozvoj vnitøního trhu poštovních služeb Spoleèenství
a zvyšování kvality služby, ve znìní smìrnice 2002/39/ES a smìrnice 2008/6/ES (dále jen „Smìrnice“). 
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Dne 1. ledna 2013 nabyl úèinnosti zákon è. 221/2012, kterým se mìní zákon è. 29/2000 Sb., o poštovních
službách a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o poštovních službách), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré
další zákony. Touto novelou došlo v souladu s požadavky tzv. tøetí poštovní smìrnice k dokonèení liberalizace trhu
poštovních služeb. Zásadní zmìnou z pohledu možného rozvoje konkurenèního prostøedí bylo zrušení monopolu
na poskytování poštovních služeb spoèívajících v dodání poštovních zásilek obsahujících písemnosti, jestliže byla
hmotnost poštovní zásilky nižší než 50 g a souèasnì cena nižší než 18 Kè.

Novelou došlo také k rozšíøení kompetencí Úøadu v oblasti regulace poštovních služeb, kdy Úøad novì
reguluje nejen èinnost držitele poštovní licence, ale v širším rozsahu i ostatní provozovatele poštovních služeb.
Ve vztahu k tìmto ostatním provozovatelùm je podle § 37 zákona o poštovních službách jedním ze základních
úkolù Úøadu dohlížet, zda jednotliví provozovatelé plní své povinnosti podle zákona o poštovních službách.

V pøípadì držitele poštovní licence v souladu s èl. II bodem 3 zákona è. 221/2012 Sb. a podle § 21 zákona
o poštovních službách Úøad dohlíží zejména na to, zda je zajištìna všeobecná dostupnost základních služeb
uvedených v § 3 zákona o poštovních službách na celém území Èeské republiky ve stanovené kvalitì, vèetnì zajiš-
tìní dostateèné informovanosti veøejnosti o zpùsobu užití základních služeb.

Zákonodárce pøechodnými ustanoveními této novely rovnìž urèil Èeskou poštu, s.p. (dále jen „Èeská
pošta“) držitelem poštovní licence na období 5 let ode dne 1. ledna 2013 do 31. prosince 2017. V souladu s touto
novelou udìlil Úøad Èeské poštì poštovní licenci rozhodnutím èj. ÈTÚ-562/2013-610/IV. vyø. ze dne 22. února
2013. Rozhodnutí bylo zveøejnìno v Poštovním vìstníku è. 3/2013 dne 14. bøezna 2013 i na internetových strán-
kách Úøadu. Obsahem udìlené poštovní licence je povinnost zajistit všeobecnou dostupnost všech základních
služeb uvedených v § 3 zákona o poštovních službách na celém území Èeské republiky v období do 31. prosince
2017. 

Zpráva vychází z výsledkù dohledu provádìného Úøadem nad plnìním povinností Èeské pošty v hodnoce-
ném období. Poznatky uvedené ve zprávì byly získány z provedených státních kontrol, pøi vyøizování podání
zákazníkù Èeské pošty, pøípadnì i dalšími zpùsoby v souladu s § 37 odst. 2 zákona o poštovních službách.

2 Právní úprava pro poskytování základních služeb

Jak již bylo uvedeno výše, zákonem è. 221/2012 Sb. došlo ke zrušení monopolu držitele poštovní licence u poštov-
ních zásilek do 50 g s cenou nižší než 18 Kè, který sloužil k zajištìní pøíjmù na poskytování základních služeb
za dostupné ceny na celém území Èeské republiky. 

Monopol však zùstává zachován u dodání penìžní èástky poukázané poštovním poukazem. Podle § 20
zákona o poštovních službách mùže provozovat službu dodání penìžní èástky poštovním poukazem pouze držitel
poštovní licence.

Na držitele poštovní licence se vztahují nejen povinnosti, které musí plnit všichni provozovatelé, ale i další
povinnosti související s poskytováním základních služeb. Jeho základní povinností je podle § 33 odst. 1 zákona
o poštovních službách plnìní poštovní povinnosti (tedy povinnosti zajistit všeobecnou dostupnost základních
služeb na celém území Èeské republiky) zpùsobem, který je v souladu se základními kvalitativními požadavky
a v souladu s potøebami veøejnosti, vèetnì soustavného poskytování informací o základních službách a zpùsobu
jejich užití.

Do konce roku 2012 byly základní kvalitativní požadavky na poskytování základních služeb stanoveny
pøímo rozhodnutím o udìlení poštovní licence. Novì jsou tyto požadavky spoleènì s technickou specifikací základ-
ních služeb stanoveny vyhláškou è. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a zá-
kladních kvalitativních požadavkù na jejich poskytování.

Vyhláška è. 464/2012 Sb. stanoví v souladu s § 3 zákona o poštovních službách minimální požadavky
zejména na dostupnost pošt èi dostupnost poštovních schránek, dále stanoví výjimeèné pøípady, kdy držitel
poštovní licence není povinen uèinit pokus o dodání poštovní zásilky v místì urèeném v poštovní adrese, možnost
zmìny ukládací pošty èi prodloužení lhùty a požadavky na poskytování informací zákazníkùm.

Pøedmìtná právní úprava vìcnì vychází z pøedchozí úpravy dané problematiky, jednotlivé požadavky jsou
však stanoveny tak, aby platily obecnì pro jakéhokoliv poskytovatele, který bude urèen jako poskytovatel základ-
ních služeb. Tím je podporován princip transparentnosti, který pøispívá ke zvýšení právní jistoty dotèených
subjektù v této oblasti.

Kromì vyhlášky è. 464/2012 Sb. vydal Úøad v souladu se zákonným zmocnìním k provedení zákona
o poštovních službách dalších 5 vyhlášek, jež nabyly úèinnosti dnem 1. ledna 2013.

Vyhláška è. 432/2012 Sb., o zpùsobu vedení evidence výnosù a pøíjmù provozovatele, který poskytuje
poštovní služby nebo zajišþuje zahranièní poštovní služby, byla vydána k provedení § 32b odst. 3 zákona o poštov-
ních službách. Podle § 36a zákona o poštovních službách Úøad vybírá a vymáhá platby na úèet pro financování
základních služeb. V rámci dané èinnosti Úøad stanovuje procentní podíly výnosù za poskytování poštovních
služeb a zahranièních poštovních služeb jednotlivých plátcù na celkových výnosech za poskytování poštovních
služeb a zahranièních poštovních služeb všech plátcù v pøíslušném zúètovacím období. Za tímto úèelem daná
vyhláška stanoví pro provozovatele podmínky pro úpravu výnosových úètù, které provozovatelé provedou v rámci
úprav ve své úèetní evidenci nebo zavedou v souladu s pøedmìtnou vyhláškou samostatnou evidenci pøíjmù tak,
aby byli schopni poskytnout Úøadu potøebné podklady.

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
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http://www.ctu.cz/pusobnost-ctu/postovni-sluzby/zakladni-sluzby.html
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
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Vyhláška è. 433/2012 Sb., o stanovení obsahu, formy a zpùsobu uveøejnìní informací o výsledcích poskyto-
vání a zajišþování základních služeb a vyhodnocení plnìní parametrù kvality, byla vydána k provedení § 33
odst. 4 písm. e) zákona o poštovních službách. Podle zákona o poštovních službách je držitel poštovní licence povi-
nen každoroènì uveøejòovat informace o výsledcích jím poskytovaných a zajišþovaných základních služeb, a to
zejména za úèelem zajištìní pøimìøené ochrany uživatelù tìchto služeb. Držitel poštovní licence je povinen
uveøejnit pøíslušné informace zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup na svých internetových stránkách, a to tak,
aby byly dostupné jednoduchým zpùsobem.

Vyhláška è. 434/2012 Sb., o stanovení vzoru formuláøe oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb,
byla vydána k provedení § 18 odst. 1 zákona o poštovních službách. Zákon o poštovních službách zavádí oznamo-
vací princip vzniku oprávnìní k podnikání v oblasti poštovních služeb. Vyhláška tak v souladu s tímto zákonem
a s požadavky Smìrnice stanoví vzor formuláøe pro písemné oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb.

Vyhláška è. 465/2012 Sb., o zpùsobu vedení oddìlené evidence nákladù a výnosù držitele poštovní licence,
byla vydána k provedení § 33a odst. 2 zákona o poštovních službách. Zákon o poštovních službách v § 33a stanoví
držiteli poštovní licence povinnost vedení oddìlené evidence nákladù a výnosù. Tuto povinnost mìl držitel
poštovní licence i v minulosti, zpùsob vedení oddìlené evidence však vyplýval z rozhodnutí vydaného v rámci
správního øízení Úøadem vùèi držiteli poštovní licence. Nová právní úprava zmìnila formu, jakou Úøad stanoví
metodiku úèelového èlenìní a vedení oddìlené evidence nákladù a výnosù držitele poštovní licence, a to vèetnì
jejich pøiøazování, stanovení pøimìøeného zisku a též struktury vykazovaných informací. Pøevedení do formy
vyhlášky pøispívá k transparentnímu stanovení zpùsobu vedení oddìlené evidence.

Výše uvedená vyhláška vychází z pøedešlého stavu, upøesòuje však povinnost vedení oddìlené evidence
v souladu se zákonem o poštovních službách, pøièemž zavádí u nìkterých vykazovaných údajù vìtší míru podrob-
nosti oproti souèasnému stavu, a to proto, aby bylo možné naplnit požadavky zákona o poštovních službách
z hlediska dalšího použití takovýchto informací.

Údaje získané z oddìlené evidence vedené podle pøedmìtné vyhlášky budou podkladem zejména pro výpo-
èet èistých nákladù držitele poštovní licence pro jednotlivé základní služby, pro regulaci cen základních služeb
a pro prokázání, že nedochází ke køížovému financování mezi základními službami, které jsou obsaženy v jeho
poštovní licenci, a ostatními službami. 

Vyhláška è. 466/2012 Sb., o postupu Èeského telekomunikaèního úøadu pøi výpoètu èistých nákladù na
plnìní povinnosti poskytovat základní služby, byla vydána k provedení § 34b odst. 7 zákona o poštovních služ-
bách. Zákon o poštovních službách zavádí nový pojem tzv. èisté náklady, které pøedstavují rozdíl mezi efektivnì
a úèelnì vynaloženými náklady, které jsou nezbytné na poskytování základní služby, a výnosy získanými z posky-
tování základní služby, a dále stanoví obecný postup jejich výpoètu a zpùsob zajištìní jejich financování. Držitel
poštovní licence je oprávnìn poprvé podat žádost o úhradu èistých nákladù za rok 2013, a to v termínu do
31. srpna 2014.

Zákon rovnìž klade dùraz na zvýšení ochrany zákazníkù. Jedním z nástrojù je možnost podání návrhu
na zahájení øízení o námitce proti vyøízení reklamace podle § 6a zákona o poštovních službách. V pøípadì, kdy
provozovatel nevyhoví nebo nevyøídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je zákazník oprávnìn podat
tento návrh nejpozdìji do 1 mìsíce ode dne doruèení vyøízení reklamace nebo marného uplynutí lhùty pro její
vyøízení. Úøad rozhodne o tom, zda byla reklamace vyøízena øádnì èi nikoli, na návrh Úøad rozhodne i o právech
a povinnostech úèastníkù øízení vyplývajících z poštovní smlouvy nebo ze zákona o poštovních službách.

Novým nástrojem, který má umožnit rozvoj konkurence na trhu poštovních služeb, je povinnost držitele
poštovní licence sdílet zvláštní služby a prvky poštovní infrastruktury. Èeská pošta je povinna transparentním
a nediskriminaèním zpùsobem na základì písemné smlouvy umožnit ostatním provozovatelùm poštovních služeb
pøístup k prvkùm poštovní infrastruktury.

Od 1. ledna 2013 došlo ke zpøesnìní definice poštovních služeb, kdy se poštovní službou rozumí služba,
která zahrnuje poštovní podání, tøídìní a pøepravu poštovní zásilky prostøednictvím poštovní sítì a je provádìna
za úèelem dodání poštovní zásilky pøíjemci. Za poštovní smlouvu se považuje jakákoliv smlouva, jejímž pøedmì-
tem je poskytnutí poštovní služby. S ohledem na možnost pochybností o povaze nìkteré služby je Úøad oprávnìn,
aþ již na základì žádosti nebo i z moci úøední rozhodnout o tom, zda se jedná o službu poštovní nebo nikoliv. V roce
2013 vydal Úøad ètyøi taková rozhodnutí.

3 Povinnosti držitele poštovní licence 

Základní povinností držitele poštovní licence je povinnost zajistit všeobecnou dostupnost základních služeb
na celém území Èeské republiky a nabízet tyto základní služby podle poštovních podmínek. 

3.1 Dostupnost pošt a poštovních schránek

Z pohledu veøejnosti jsou poštovní služby vnímány jako tzv. „veøejná služba“. Tento pojem není nikde legis-
lativnì zakotven a definován. Veøejnost nahlíží na poštovní služby pouze jako na souèást obèanské vybavenosti,
èasto i jako na souèást státní správy. Nebere pøitom v úvahu ekonomické aspekty související s poskytováním
služeb a skuteènost, že držitel poštovní licence je souèasnì subjektem podnikajícím na konkurenèním trhu.
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Mùže tak docházet ke zkreslení pohledu na poskytování základních služeb i na jejich dostupnost, neboþ
veøejnost zastupovaná obèanskými sdruženími vyžaduje dostupnost základních služeb i v místech, kde jsou
základní služby využívány minimálnì. Požadavky veøejnosti na dostupnost základních služeb se promítají
i v postojích k regulaèním opatøením Úøadu, která mají za cíl stanovit minimální dostupnost základních služeb.

Základní požadavky na dostupnost základních služeb v roce 2013 stanovily § 14 a 15 vyhlášky è. 464/2012 Sb.
Stanovená kritéria urèují minimální požadavky na poštovní síþ. 

V § 1 vyhlášky è. 464/2012 Sb. je novì definován pojem pošta, kterým se pro úèely této vyhlášky rozumí
provozovna držitele poštovní licence, resp. jeho smluvních partnerù, která je povinnì provozovaná za úèelem
naplnìní kritérií uvedených v § 14 vyhlášky è. 464/2012 Sb. Provozovny, které jsou provozovány nad rámec tìchto
minimálních kritérií, nejsou považovány za povinnì provozované a je na zvážení držitele poštovní licence, zda je
bude provozovat, èi nikoliv.

Povinnì musí být provozovány pošty v obcích s poètem obyvatel pøevyšujícím 2 500. V tìchto obcích nesmí
být vzdálenost k poštì delší než 2 km. Takových obcí byla k 1. lednu 2013 z celkového poètu 6 253 obcí pouze malá
èást, konkrétnì 532 obcí, ve kterých bylo provozováno 1 120 pošt. 

Pro zajištìní dostateèné hustoty poštovní sítì bylo nezbytné urèit kritérium pro menší obce, ve kterých
musí být pošta provozována. To je dáno ustanovením § 14 odst. 1 písm. b) vyhlášky è. 464/2012 Sb., které stanoví,
že pokud byla pošta k 1. lednu 2013 provozována v obci, kde je zároveò matrièní nebo stavební úøad, nebo škola
s obìma stupni, musí být tato pošta zachována. Tímto zpùsobem byly jako povinné provozovány pošty v dalších
956 obcích.

I pøes výše uvedená kritéria by existovala místa, kde by nebyla zajištìna dostateèná hustota poštovní sítì.
A proto podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vyhlášky è. 464/2012 Sb. nesmí z kteréhokoliv místa v obci na území
Èeské republiky vzdálenost k poštì pøesahovat 10 km. Úøad identifikoval 43 takových lokalit. V tìchto lokalitách
se nacházejí jiné provozovny Èeské pošty, které tak na základì tohoto kritéria jsou považovány za poštu. Tako-
vých pošt je v Èeské republice 40.

Dùležitým aspektem zajištìní dostupnosti je i stanovení èasové dostupnosti základních služeb. Ta je
upravena ustanovením § 14 odst. 4 vyhlášky è. 464/2012 Sb. na minimálnì 15 hodin týdnì v týdnu, který má pìt
pracovních dní. 

Dalšími pøístupovými body poštovní sítì, tedy obslužnými místy, mohou být (ve vztahu k veøejnosti
a možnosti uèinit poštovní podání èi zrealizovat dodání) i mobilní obslužná místa nebo pøímo pracovníci držitele
poštovní licence, poštovní doruèovatelé. Nabídka základních služeb tímto zpùsobem není regulována a je èistì
na držiteli poštovní licence, zda bude základní služby tímto zpùsobem nabízet. Nicménì v nìkterých pøípadech,
kdy vyhláška umožòuje výjimky z dostupnosti základních služeb, Úøad tyto zpùsoby nabízení základních služeb
považuje za vhodnou alternativu v pøípadì nedostupnosti pošty.

Dostupnost podání poštovních zásilek prostøednictvím poštovních schránek je upravena v § 15 vyhlášky
è. 464/2012 Sb. Toto ustanovení svým obsahem vychází z døíve platných právních pøedpisù a reflektuje tak histo-
rický stav rozmístìní poštovních schránek, pøièemž došlo ke zmírnìní parametrù oproti pøedchozím regulaèním
opatøením. Toto uvolnìní se týkalo pøedevším vzdálenosti k nejbližší poštovní schránce v sídelních celcích s více
než 10 000 obyvateli. Tato vzdálenost byla prodloužena ze 750 m na 1 km. Dále již není stanovena povinnost, aby
držitel poštovní licence vybíral nìkteré poštovní schránky i v jiné, než pracovní dny. K tomuto zmírnìní povin-
ností Èeské pošty Úøad pøistoupil s ohledem na vývoj v poskytování poštovních služeb, kdy dlouhodobì dochází
k výraznému snižování poètu poštovních zásilek podaných zejména prostøednictvím poštovních schránek.

3.2 Výjimky z povinnosti dodávat

Dostupnost základních služeb se podle § 3 odst. 2 písm. d) zákona o poštovních službách týká i dodání
poštovních zásilek každý pracovní den alespoò jednou na adresu každé fyzické nebo právnické osoby. Toto ustano-
vení rovnìž definuje pøípady, kdy nemusí být tato povinnost plnìna. Jedná se zejména o nebezpeèná nebo
neúmìrnì obtížnì dostupná místa dodání. 

Jejich pøesná specifikace je blíže stanovena v § 16 vyhlášky è. 464/2012 Sb., který umožòuje využití
výjimky v tìchto pøípadech:

– cesta do místa urèeného v poštovní adrese nebo dodání v tomto místì jsou spojené s dùvodnými obavami
z ohrožení života, zdraví nebo majetku nebo vìci v držení provozovatele,

– místo dodání se nachází mimo sídelní celek a není dostupné po veøejnì pøístupné pozemní komunikaci
nebo je dostupné pouze po veøejnì pøístupné úèelové komunikaci, jejíž technický stav znemožòuje provo-
zovateli dodání i pøi vynaložení veškerého úsilí,

– poštovní zásilka má udanou hodnotu vyšší než 150 000 Kè.

3.3 Poskytování základních služeb za nákladovì orientované ceny 

Další dùležitou povinností držitele poštovní licence je povinnost poskytovat základní služby, které jsou
obsaženy v jeho poštovní licenci, za nákladovì orientované ceny. 
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Nákladovì orientovanou cenou se rozumí cena, která zahrnuje efektivnì a úèelnì vynaložené náklady
a pøimìøený zisk, a která se stanovuje tak, aby zajistila návratnost investic v pøimìøeném èasovém období
a zohlednila pøíslušná rizika. Výjimky, kdy neplatí tato povinnost, se vztahují na pøípady, kdy držitel poštovní
licence sjedná ceny, které zahrnují nižší míru zisku, než je pøimìøený, kdy se jedná o základní službu bezúplat-
ného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby, nebo kdy je uplatnìna regulace cen podle
§ 34a zákona o poštovních službách.

Pro ovìøení skuteènosti, zda jsou ceny základních služeb nákladovì orientované a také pro stanovení
pøípadných èistých nákladù, které vznikly držiteli poštovní licence pøi poskytování základních služeb, musí vést
držitel poštovní licence oddìlenou evidenci nákladù a výnosù vycházející z vyhlášky è. 465/2012 Sb.

3.4 Informaèní povinnosti držitele poštovní licence

Vyhláška è. 464/2012 Sb. stanoví v souladu se zákonem o poštovních službách rozsah povinnì poskytova-
ných informací držitelem poštovní licence. Tyto informace se týkají nìkolika okruhù. Prvním z nich je uveøejòo-
vání informací na poštovních schránkách, kde musí být uvedena zejména doba výbìru poštovní schránky, název
provozovny, která výbìr poštovní schránky zajišþuje, vèetnì kontaktních údajù a údaje o cenách vybraných
základních služeb.

Dalším okruhem jsou informace u vchodu do provozovny, kde musí být uveden údaj o otevírací dobì provo-
zovny a o tom, která pošta v okolí zajišþuje základní služby v dobì, kdy je nezajišþuje místní provozovna.

Tøetí okruh informací pøedstavují informace, které jsou zveøejnìny nebo na požádání sdìleny v provozov-
nách. Jedná se o pomìrnì rozsáhlý výèet informací, napøíklad informace o všech poštách a dalších provozovnách,
informace o adresních poštách a poštovních smìrovacích èíslech, pøehled míst, kde není zajištìno dodání na
adresu, informace o jednotlivých základních službách vèetnì jejich základní charakteristiky, informace o podmín-
kách, jejichž splnìní je nezbytné pro øádné dodávání v místì urèeném v poštovní adrese, nebo informace
o možnosti podání reklamace. Obdobný okruh informací je držitel poštovní licence povinen zveøejòovat i na svých
internetových stránkách.

Další povinností spojenou s poskytováním základních služeb je pro držitele poštovní licence zveøejnìní
souhrnných informací o poskytování základních služeb. Tuto povinnost má držitel poštovní licence každý rok,
forma a obsah jsou definovány ve vyhlášce è. 432/2012 Sb.

3.4 Mìøení pøepravních dob

Držitel poštovní licence musí provádìt u základních služeb nezávislá mìøení pøepravních dob poštovních
zásilek do 50 g. Pøitom musí držitel poštovní licence dodržovat normu ÈSN EN 13850 podle metodiky schválené
Úøadem. Výsledky mìøení za rok 2013 jsou uvedeny v kapitole 6.

4 Dohled na poskytování základních služeb

Úøad v hodnoceném období dohlížel na to, zda jsou základní služby skuteènì zajišþovány tak, jak z udìlené
poštovní licence vyplývá (§ 37 zákona o poštovních službách). Pøehled všech základních služeb, vèetnì jejich
obchodních názvù podle ceníku Èeské pošty, které jako základní poskytuje, je uveden v pøíloze è. 1.

Základní služby musí být nabízeny v souladu s podrobnou technickou specifikací stanovenou vyhláškou
è. 464/2012 Sb., která stanoví rozmìry jednotlivých poštovních zásilek a také povinnost poskytovat základní
služby tak, aby byly splnìny základní obecné zákonné požadavky na zpùsob poskytování tìchto služeb (blíže viz
kapitola 2).

Úøad se v prùbìhu roku 2013 v rámci dohledu na poskytování základních služeb v hodnoceném období
zamìøil mimo jiné na kontrolu zajištìní všeobecné dostupnosti základních služeb na celém území Èeské repub-
liky, za stejných podmínek, v potøebné kvalitì a za dostupné ceny.

4.1 Dostupnost pošt

V obcích má podle § 14 odst. 1 písm. d) vyhlášky è. 464/2012 Sb. každý zákazník Èeské pošty právo, aby
k poštì nemìl vìtší vzdálenost než 2 km, což bylo v roce 2013 zpravidla plnìno. Výjimkou byly obce s vìtším
poètem místních èástí, které vznikly sdružením více obcí èi osad. V takových obcích je pošta vìtšinou v centrální
èásti (tzv. støedisková obec), pøièemž z ostatních místních èástí mùže vzdálenost k poštì pøesahovat i 5 km. Z toho
dùvodu obsahuje vyhláška è. 464/2012 Sb. ustanovení § 14 odst. 3, podle kterého nemusí být dostupnost do vzdá-
lenosti 2 km zajištìna pro 5 % obyvatel dané obce, a to za pøedpokladu, že tito obyvatelé nemají k poštì dále
než 10 km.

Na území Èeské republiky se mohou vyskytnout místa, která vzdálenostnì pøesahují danou hranici
10 km, avšak jejich poèet nepøevyšuje daný pìtiprocentní limit. Poèet pošt, jak již bylo zmínìno v kapitole 3.1,
odpovídá kritériím stanoveným vyhláškou è. 464/2012 Sb. Nad rámec tohoto minimálního poètu Èeská pošta
provozuje další nepovinné provozovny.
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Ve vztahu k èasovému aspektu dostupnosti provedl Úøad v prvním pololetí roku 2013 místní šetøení,
z nìhož vyplynulo, že v pøípadì 24 pošt není otevírací doba v souladu s výše uvedeným ustanovením. Tím došlo
k porušení právních povinností držitele poštovní licence, jenž pochybení pøiznal. Úøad proto vùèi Èeské poštì
postupuje v rámci svých kompetencí.

4.2 Zmìny v poštovní síti

Jak vyplývá z výše uvedeného, ne všechny provozovny Èeské pošty jsou považovány za povinné pošty. Více
než 1 000 provozoven Èeská pošta provozuje nad rámec uložené povinnosti. Celkový poèet provozoven vychází
z rozsahu poštovní sítì existující do konce roku 2012.

I v roce 2013 probíhala ze strany Èeské pošty optimalizace její poštovní sítì v rámci projektu „Pošta Part-
ner“, jenž byl zahájen již v roce 2009. Smyslem tohoto projektu je uzavøení smluvního vztahu s tøetí osobou,
nejèastìji místním obecním úøadem, èi obchodem, který jménem Èeské pošty nabízí dodání uložených poštovních
zásilek a v øadì pøípadù umožòuje i podání poštovních zásilek nebo poukázaných penìžních èástek. Smluvní
partneøi pak provozují buï poštu Partner, která nabízí prakticky shodný rozsah poštovních služeb, jako klasická
provozovna Èeské pošty, nebo tzv. Výdejní místo, kde je rozsah nabízených služeb omezen na dodání uložených
poštovních zásilek, popø. na nabídku omezeného poètu poštovních služeb. 

Ke zøizování Výdejních míst a pošt Partner má veøejnost zatím spíše negativní postoj, neboþ omezení
nabídky poštovních služeb vnímá jako snížení komfortu a kvality života v dané obci. V obcích, kde je tímto zpùso-
bem zajištìna dostupnost základních i dalších poštovních služeb již delší dobu, vnímá veøejnost tento zpùsob
zajištìní dostupnosti spíše kladnì, neboþ obchody i obecní úøady, kde jsou partnerské organizace provozovány,
mají rozsáhlejší otevírací doby, než mìla pùvodní provozovna Èeské pošty v dané obci a poštovní služby jsou tak
pro obèany dostupnìjší.

V rámci optimalizace dochází i k rušení nìkterých provozoven, jejichž provoz je Èeskou poštou hodnocen
jako neefektivní a v nichž není dostateèná poptávka po základních, ale i ostatních poštovních a nepoštovních služ-
bách. Uzavírání provozoven je veøejností vnímáno negativnì a zástupci místních samospráv proti nìmu èasto
vystupují i v médiích èi organizují petice. Negativní pøístup veøejnosti k rušení provozoven je ovlivnìn i tím, že
v souvislosti se zhoršením dostupnosti poštovních služeb dochází souèasnì i ke zhoršení dostupnosti nepoštovních
služeb (služeb finanèních nebo výplat dùchodù). Úøad konstatuje, že Èeská pošta zajišþuje dostupnost základních
služeb v souladu s vyhláškou è. 464/2012 Sb., kromì toho provozuje nad rámec svých povinností i další provo-
zovny. Aby nedocházelo k hromadnému rušení provozoven, je Èeská pošta podle § 28 vyhlášky è. 464/2012 Sb.
povinna projednat tento zámìr pøedem s dotèenými obcemi a usilovat o zajištìní dostupnosti základních služeb ve
spolupráci s tøetí osobou, pøípadnì zajistit tuto dostupnost jiným vhodným zpùsobem. S ohledem na objektivní
potøeby a vývoj objemu poskytovaných základních služeb, jejichž poskytování musí být na základì právní úpravy
zajištìno, považuje Úøad stanovená minimální kritéria dostupnosti za dostateèná. 

Optimalizace se netýká pouze provozoven dostupných veøejnosti, ale i samotného procesu poskytování
základních služeb. V rámci zefektivnìní svých procesù pøistoupila Èeská pošta již døíve k oddìlení dodávací sítì
a zavádìní tzv. dep, což jsou logistická centra sloužící primárnì pro dodávání poštovních zásilek. V roce 2013
zøídila Èeská pošta tìchto dep nìkolik desítek. 

4.3 Jiný vhodný zpùsob zajištìní obsluhy

Ke zmìnám došlo i u jiných zpùsobù podání poštovních zásilek, než jsou poštovní schránky nebo pošty èi
provozovny. V roce 2013 i nadále nabízela Èeská pošta uzavøení poštovní smlouvy prostøednictvím mobilních
obslužných míst. Mobilní obslužné místo zajišþuje poštovní doruèovatel v rámci dodávání, kdy v urèitém èase na
urèeném místì nabízí poštovní, a tedy i základní služby.

Protože tento zpùsob zajištìní základních služeb nebyl veøejností pøíliš využíván, Èeská pošta od nìj
upouští a již v roce 2013 øadu mobilních obslužných míst zrušila. Namísto toho umožòuje uzavøení poštovní
smlouvy pøímo u zákazníka doma v prùbìhu dodávání. Zájemce o poštovní služby mùže požádat o návštìvu
poštovního doruèovatele telefonicky nebo vhozením lístku se žádostí do poštovní schránky. Nevýhodou tohoto
zpùsobu podání je, že zájemce musí požádat o uzavøení poštovní smlouvy s urèitým èasovým pøedstihem, nejèas-
tìji jeden den pøedem. 

4.4 Informování veøejnosti o zmìnách v poštovní síti

Ustanovení § 27 vyhlášky stanovuje, jakým zpùsobem má být veøejnost a Úøad informován o zmìnách
v poštovní síti. Informace o doèasném uzavøení nebo zrušení pošty má být zveøejnìna a pøedána Úøadu a dotèe-
ným základním samosprávným celkùm 1 mìsíc pøed provedením této zmìny. Pøes tuto povinnost Èeská pošta
informace neposkytovala v dostateèném pøedstihu. V øadì pøípadù Úøad zjistil, že informace o doèasném uzavøení
byly sice zveøejnìny prostøednictvím internetu, ale Èeská pošta o doèasnì uzavøených poštách neinformovala
Úøad. Na základì tìchto zjištìní je v souèasné dobì s Èeskou poštou vedeno správní øízení. 
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4.5 Pøehled vývoje poètu obslužných míst pøístupných veøejnosti

V prùbìhu roku 2013 Èeská pošta poskytovala základní služby prostøednictvím jak vlastních provozoven,
tak prostøednictvím smluvních partnerù, ale i pøímo prostøednictvím poštovních doruèovatelù. Rozložení jednotli-
vých obslužných míst a trendy jejich využívání ve srovnání s pøedcházejícím obdobím dokumentuje níže uvedená
tabulka.

Zvláštní kategorií smluvních partnerù Èeské pošty jsou tzv. poštovny. Ty nenabízejí celý sortiment základ-
ních služeb, ale pouze urèité služby a nejsou zøizovány za úèelem zajištìní dostupnosti poštovních služeb, ale
napøíklad z dùvodù propagaèních nebo v turisticky atraktivních oblastech. Rozsah nabízených služeb se mùže
v jednotlivých poštovnách lišit.

Pøehled rozložení obslužných míst

Zdroj: Èeská pošta

4.6 Výjimky z povinnosti dodávat

Podle zákona o poštovních službách je Èeská pošta povinna dodávat na celém území Èeské republiky.
V souladu s vyhláškou è. 464/2012 Sb. však ve výjimeèných pøípadech mùže od dodávání na adresu upustit, ale
souèasnì musí zajistit jiný vhodný zpùsob dodávání. Podle § 25 písm. c) citované vyhlášky je Èeská pošta povinna
zveøejnit seznam míst, kam nedodává. 

V seznamu výjimeèných pøípadù, kdy nemusí být zajištìno dodání na adresu každé fyzické a právnické
osoby, který Èeská pošta zveøejnila, nalezl Úøad znaèné množství nepøesností. Jednalo se jak o faktické chyby,
zejména chybnì uvedené adresy, tak o nedostatky právní, kdy Èeská pošta aplikovala výjimky z dodávání na
objekty, které jednoznaènì neodpovídaly charakteristikám uvedeným v § 16 vyhlášky è. 464/2012 Sb. Èeská pošta
napøíklad uvádìla jako nedostupné objekty, které jsou umístìné u silnic I. tøídy, nebo dokonce v centru mìst.

Úøad vyzval Èeskou poštu k provìøení všech záznamù a došlo tak k èásteèné redukci seznamu výjimek.
I tento pøepracovaný seznam obsahoval znaèné množství nedostatkù. Až na základì opakované žádosti byl
seznam míst, kde Èeská pošta neprovádí standardní pokusy o dodání, zredukován do souèasné podoby, která
z pohledu Úøadu odpovídá výše uvedeným kritériím pro aplikaci výjimek z povinnosti dodávat. V koneèném
souètu se ke dni 31. prosinci 2013 jednalo o 91 míst, u kterých Èeská pošta výjimku uplatòuje.

4.7 Vývoj poètu pøepravených poštovních zásilek v rámci základních služeb

Situaci v zajištìní poskytování základních služeb ze strany Èeské pošty dokumentuje následující srovnání
období pøed liberalizací poštovního trhu s rokem 2013. Zákon o poštovních službách zavedl v § 3 nové oznaèení
jednotlivých základních služeb, které je mírnì odlišné od pøedcházejícího. Stávající základní služby (služba
dodání poštovních zásilek do 2 kg a služba dodání poštovních balíkù do 10 kg) byly do konce roku 2012 poskyto-
vány v rámci základní služby jako obyèejná zásilka. Následující tabulka tak pro pøehlednost obsahuje nejen novì
používané oznaèení základních služeb, ale v závorce i názvy používané do konce roku 2012, jsou-li odlišné.

Základní služby poskytnuté Èeskou poštou (v tisících ks, 2009–2013)

Zdroj: Èeská pošta

   2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  3 392 3 377 3 371 3 338 3 306 3 188 

  15 14 15 14 14 14

  x 1 39 56 83 126

  23 746 23 220 22 560 22 474 22 349 22 106 

    2009 2010 2011 2012 2013 

 

511 254 515 494 472 366 406 599 

337 731 

 1 331 

 110 001 101 641 84 036 88 418 80 676 

 11 339 10 141 8 381 6 988 5 216 

 92 587 73 503 65 426 59 722 52 585 

http://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/zakaznicke-vystupy
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Základní služby poskytnuté Èeskou poštou (v tisících ks, 2009–2013)

Je zøejmé, že objem pøepravovaných poštovních zásilek v rámci základních služeb má dlouhodobì klesající
trend. U doporuèených zásilek je patrný rovnìž dlouhodobý pokles pøepravených poštovních zásilek, s výjimkou
roku 2012, kdy došlo k jejich mírnému nárùstu. V pøípadì cenných zásilek do 10 kg (balíkù) je rovnìž patrný dlou-
hodobý pokles, který však není vyvolán celkovým poklesem tohoto trhu, ale vyšší mírou využíváním jiných poštov-
ních služeb s pøidanou hodnotou, a to aþ ze strany Èeské pošty nebo ze strany jiných provozovatelù, pøípadnì
alternativních služeb pøepravních èi kurýrních.

4.8 Dohled na dodržování právních povinností v souvislosti s ochranou spotøebitele

S ohledem na charakter služeb poskytovaných Èeskou poštou a široký rozsah právních povinností Èeské
pošty pøi poskytování poštovních služeb se dohled Úøadu v oblasti ochrany spotøebitele opíral pøedevším o zjištìní
ze státních kontrol a z informací pisatelù zasílajících Úøadu svá podání. Proto Úøad dohlížel na dodržování práv-
ních povinností Èeské pošty zejména formou namátkových kontrolních akcí. V roce 2013 probìhlo v rámci
dohledu 959 takových kontrolních akcí a dvì státní kontroly podle zákona è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve
znìní pozdìjších pøedpisù.

V období od 15. dubna do 30. èervna 2013 byla provedena kontrolní šetøení u 642 vybraných poboèek
Èeské pošty se zamìøením na dodržování otevírací doby a k ovìøení, zda jsou naplnìny požadavky na minimální
týdenní otevírací dobu ve smyslu vyhlášky è. 464/2012 Sb. Na základì zjištìní z tìchto šetøení bylo v roce 2014
zahájeno správní øízení o správním deliktu, neboþ Úøad zjistil, že u 24 pošt nezajistila Èeská pošta dostateènou
otevírací dobu v souladu s vyhláškou è. 464/2012 Sb.

V rámci další kontrolní akce Úøad ovìøoval u 317 provozoven, zda Èeská pošta plní svou zákonnou povin-
nost uveøejnit v každé své provozovnì v písemné formì poštovní podmínky srozumitelným, úplným a snadno
pøístupným zpùsobem. Souèasnì Úøad kontroloval vhodnost umístìní a oznaèení poštovních schránek informaè-
ním štítkem. 

Prùbìžnì Úøad v rámci dohledu rovnìž provìøoval splnìní zákonné povinnosti provozovatele uveøejnit
informaci o zmìnì poštovních podmínek v každé provozovnì nejménì 30 dnù pøed nabytím úèinnosti zmìny.

Pøi tìchto dvou výše uvedených kontrolních akcích nebyla zjištìna žádná zásadní pochybení. 
Další dvì šetøení v rámci dohledové èinnosti probìhla na základì informací zákazníkù, jejichž pøedmìtem

bylo provìøení zacházení s poštovními zásilkami. Úøad prošetøil napøíklad informace o opakovaném zanechání
poštovních pytlù s poštovními zásilkami, které nebyly zabezpeèeny proti manipulaci jinými osobami, ve vestibulu
administrativní budovy, namísto v odkládací schránì, místì k takovému úèelu urèeném. Zjištìní z provedeného
šetøení vedlo k zahájení správního øízení a rozhodnutím byla uložena pokuta ve výši 450 000 Kè, která do konce
roku 2013 nenabyla právní moci.
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Na základì podnìtù spotøebitelù byly v rámci Úøadu zahájeny dvì státní kontroly. Kontrolní zjištìní
v obou pøípadech vedla k zahájení správního øízení a správním rozhodnutím byly uloženy pokuty ve výši 10 000 Kè
a 1 000 Kè za prokázané správní delikty. Jednalo se o pøípad vydání doporuèené zásilky do vlastních rukou
výhradnì jen adresáta neoprávnìné osobì, v druhém pøípadì byla doporuèená zásilka urèená do vlastních rukou
výhradnì jen adresáta po uplynutí úložní doby vložena do domovní schránky neoprávnìné osoby.

Jednou z hlavních èinností Úøadu bylo vedle provádìní státních kontrol vyøizování podání, podnìtù, stíž-
ností a žádostí, zpravidla obecného charakteru, ale v široké škále èinností, které poskytuje a zajišþuje nejenom
Èeská pošta. Za hodnocené období roku 2013 Úøad vyøizoval a podával informace s vysvìtlením, pøípadnì doporu-
èoval související zdroje dalších informací vèetnì pøíslušných kompetencí Úøadu, zejména v tìchto oblastech:

– otevírací doba pošt, doèasné uzavírání a rušení pošt, dostupnost poštovních služeb,

– úroveò dodávání poštovních zásilek, nedostatky v dodávání, rozsah doby dodávání, reklamace, dodá-
vání jiných druhù poštovních zásilek mimo základní služby, zvláštní zpùsoby dodávání,

– pøípady s problematikou nespadající do kompetence Úøadu (SIPO, dùchody, apod.),

– èinnost jiných poskytovatelù a provozovatelù poštovních služeb než držitele poštovní licence.

U dodávání poštovních zásilek stìžovatelé nejèastìji upozoròovali na neuèinìní øádného pokusu o dodání
bez zanechání výzvy k vyzvednutí poštovní zásilky nebo byl øádný pokus o dodání nahrazen vložením výzvy
k vyzvednutí zásilky do domovní schránky, vložení poštovní zásilky do jiné domovní schránky, než je schránka
adresáta, èi se na Úøad obraceli spotøebitelé se žádostí o provìøení jejich podezøení na zcizování obsahu zásilek.
Objevily se i pøípady, kdy nedošlo k vydání uložené poštovní zásilky z dùvodu nepøedložení výzvy k vyzvednutí
poštovní zásilky, pøestože adresát pøedložil obèanský prùkaz. V tìchto pøípadech byly stížnosti postoupeny k vyøí-
zení Èeské poštì. V nìkolika pøípadech nedošlo k dodání poštovní zásilky a odesílatel se obrátil na Úøad se stíž-
ností týkající se výše náhrady škody, která se mu jevila jako nedostateèná. V tìchto pøípadech Úøad zjistil, že
Èeská pošta postupovala v souladu se zákonem o poštovních službách a poštovními podmínkami. Stížnosti dále
poukazovaly na nedodávání poštovních zásilek od dvou konkrétních subjektù – mobilního operátora a bankov-
ního subjektu. V tomto pøípadì bylo provedeno místní šetøení, které neprokázalo porušení zákonné povinnosti ze
strany Èeské pošty. Dále bylo pøedmìtem stížností opoždìné dodání poštovní zásilky, Úøad v takovém pøípadì
pouèil stìžovatele o možnosti uplatnìní reklamace u Èeské pošty.

Nejèastìji byly stížnosti zamìøeny na nerespektování žádosti adresáta o zmìnu ukládací pošty nebo
nerespektování druhù zásilek, kterých se zmìna ukládací pošty týkala. 

Pøi vyøizování reklamací Úøad zaznamenal i pøípad, kdy bylo zamìstnancem Èeské pošty zahájení rekla-
maèního øízení podmiòováno zaplacením penìžní èástky. V dalších nìkolika pøípadech spotøebitelé upozoròovali
na neúmìrnou dobu pøi vyøizování reklamace, dalším pøedmìtem nespokojenosti byl zpùsob vyøízení reklamace
týkající se zásilky ze zahranièí, kde marnì uplynula lhùta pro podání námitky proti vyøízení reklamace. V tomto
pøípadì nebylo prokázáno porušení zákona o poštovních službách. V mnoha pøípadech stížností vyjádøili zákaz-
níci svoji nespokojenost s vyøízením reklamace, nicménì tito stìžovatelé nepodali k Úøadu návrh na zahájení
správního øízení o námitce proti vyøízení reklamace nebo tak neuèinili v zákonné lhùtì. 

Otevírací doba pošt se stala pøedmìtem dotazù ze strany spotøebitelù nejèastìji z hlediska denní èi
týdenní délky otevírací doby pošt, pøípadnì rozložení otevírací doby pošty pro veøejnost v prùbìhu dne. V této
souvislosti je nutné upozornit na skuteènost, že vyhláškou stanovená minimální délka otevírací doby je závazná
pouze v pøípadì pošt, nikoli již provozoven nad rámec minimálních kritérií.

V roce 2013 byly Úøadem evidovány i stížnosti spotøebitelù týkající se nedodání penìžní èástky poukázané
prostøednictvím poštovní poukázky na úèet èi adresu pøíjemce a s tím spojené požadavky spotøebitelù na náhradu
vzniklé škody. Co do pøiznání nároku na náhradu škody, byli spotøebitelé odkazováni pøímo na Èeskou poštu,
pøípadnì pouèeni o právu vymáhat nárok na náhradu škody soudní cestou. 

Spotøebitelé se obraceli na Úøad velmi èasto i s dotazy na délku doby dodávání poštovních zásilek do
zahranièí, pøípadnì s dotazy na lhùtu pro vyøízení reklamace poškozené èi ztracené poštovní zásilky zasílané
do zahranièí. 

Na základì stížností zákazníkù Úøad zahájil celkem 5 správních øízení.
Za rok 2013 Úøad eviduje celkem 241 podání, stížností a dotazù uživatelù poštovních služeb, z toho 166

podání, stížností a dotazù týkajících se základních služeb poskytnutých Èeskou poštou. Nejvíce podání, stížností
a dotazù, a to celkem 101, se týkalo dodávání poštovních zásilek, 19 stížností èi dotazù bylo na službu spoèívající
ve zmìnì ukládací pošty, 16 pøípadù se týkalo nespokojenosti s vyøízením reklamace, 14 dotazù bylo smìøováno
na otevírací dobu pošt. Stížností na poskytnutí služby dodání penìžní èástky prostøednictvím poštovní poukázky
bylo zaznamenáno 11 a 5 stížností se týkalo poštovní zásilky do nebo ze zahranièí. Úøad neevidoval v roce 2013
žádnou stížnost na dlouhé èekací doby ani stížnost týkající se porušení poštovního tajemství. Zbývající stížnosti se
týkaly jiných než základních služeb, k jejichž øešení není Úøad vìcnì pøíslušný. Tyto zbývající stížnosti byly
øešeny postoupením vìci pøíslušnému orgánu nebo Èeské poštì k pøímému vyøízení (napøíklad stížnosti týkající
se služby Balík Do ruky, Balík Na poštu, EMS, stížnosti na nevhodné chování zamìstnancù Èeské pošty, stížnosti
zamìstnancù Èeské pošty na své nadøízené, stížnosti na Zákaznické karty, prodej a zprostøedkování produktù
alianèních partnerù apod.).
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Následující tabulka obsahuje v pøehledné formì výše uvedené informace s podrobným èlenìním podání
zákazníkù podle typu problematiky.

Pøehled hlavních èinností v oblasti regulace poštovních služeb za rok 2013

Zdroj: Èeský telekomunikaèní úøad

Absolutní poèet všech vyøizovaných podání zákazníkù Úøadem v roce 2013 (241) oproti roku pøedchozímu
(383) poklesl o 37 %. Podíl podání zákazníkù týkajících se zpùsobu dodávání poštovních zásilek (101) na celkovém
poètu podání byl za toto hodnocené období opìt pomìrnì vysoký (42 %). Pøestože v roce 2013 došlo oproti roku
2012 k absolutnímu poklesu poètu podání, zájem zákazníkù o kvalitu jim poskytovaných služeb pøetrvával
a nadále se se svými problémy a nedostatky pøi poskytování poštovních služeb Èeskou poštou obraceli na Úøad.
Toto statistické vyjádøení zahrnuje i pøípady nedostatkù a nižší úrovnì kvality související napø. s dodáváním
Balíkù Do ruky, pøestože tato služba nepatøí mezi základní služby. Celkem Úøad øešil 75 pøípadù, které se netý-
kaly základních služeb, pøípadnì se týkaly jiných než poštovních služeb (SIPO, dùchody), anebo se týkaly jiných
provozovatelù než Èeské pošty.

Úøad v roce 2013 øešil v rámci novì získaných kompetencí v oblasti ochrany spotøebitele pøevážnì stíž-
nosti v souvislosti s dodáváním poštovních zásilek. Nejèastìjší pøípady byly již popsány v pøedchozím textu,
nicménì vyskytly se i další pøípady nespokojenosti spotøebitelù s prací Èeské pošty, jako napø. nerespektování
doplòkových služeb zvolených odesílatelem, žádosti o odnášku poštovních zásilek, pøípadnì zmìny ukládací pošty
a také dodávání poštovních zásilek do jiné než adresátovy domovní schránky. Celkovì pøíèiny nedostatkù pøi
podání nebo pøi dodání mohou spoèívat také v nepøesné informovanosti zákazníkù zamìstnanci Èeské pošty
o užití jednotlivých základních služeb, neporozumìní žádosti odesílatele o poštovní službu, v dùsledku èehož byla
v jednom pøípadì zamìstnancem Èeské pošty doporuèena služba nevyhovující požadovanému úèelu apod. Lze se
také setkat s nìkolika pøípady prošetøovanými Úøadem, kdy adresátovi nefungoval domovní zvonek, pøípadnì
nemìl øádnì oznaèenou domovní schránku èi domovní zvonek. 

Pokud pøi poskytování základních služeb dojde k nìjakému pochybení, je povinností Èeské pošty umožnit
zákazníkovi podání stížnosti nebo standardní reklamaci poskytnuté služby a o události poøídit pøíslušný písemný
záznam. Legislativa Evropské unie stanoví požadavek na jednoduché a transparentní postupy pro spravedlivé
a rychlé øešení pøípadù. Od 1. ledna 2013 musí Èeská pošta podle poštovních podmínek vyøídit reklamaci píse-
mnì do 30 dnù.

Z obdržených podnìtù, dotazù, stížností a návrhù lze dovozovat, že spotøebitelé si èasto nejsou vìdomi
svého práva podat u Úøadu námitku proti vyøízení reklamace v pøípadì, že nesouhlasí s vyøízením reklamace èi
v pøípadì nevyøízení reklamace v zákonné lhùtì. V této souvislosti Úøad považuje zákonnou prekluzivní lhùtu
v délce trvání 1 mìsíce pro podání námitky proti vyøízení reklamace za nepøimìøenì krátkou.
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4.9 Reklamace pøijaté Èeskou poštou

Podání zákazníkù týkající se základních služeb, jež byla doruèena pøímo centrále Èeské pošty a byla
v roce 2013 v porovnání s rokem 2012 vyøízena, uvádí podle vìcného èlenìní následující tabulka:

Zdroj: Èeská pošta

Na základì údajù Èeské pošty lze konstatovat, že poèet podání, se kterými se nespokojení zákazníci na
Èeskou poštu v roce 2013 obrátili, poklesl o 6,89 %.

Samostatné poèty reklamací uplatnìné pøímo u Èeské pošty týkající se základních služeb a vývoj v této
oblasti za období let 2009 až 2013 dokumentuje následující tabulka:

Zdroj: Èeská pošta

Od listopadu 2009 mají zákazníci Èeské pošty možnost obrátit se i na ombudsmana Èeské pošty, jsou-li se
službami Èeské pošty nespokojeni. V roce 2013 bylo takových podání celkem 1 529 (v roce pøedchozím 1 221),
z toho stížností bylo 1 181, reklamací 108 a ostatních podání 240. Pøedmìtem tìchto podání byla zejména nespo-
kojenost s dodáváním poštovních zásilek, ztráta obyèejných zásilek, avizování o dodání poštovních zásilek pomocí
SMS zpráv, reklamace poškozených poštovních zásilek vèetnì náhrad škody, akceptace platebních karet, chování
zamìstnancù apod.

4.10 Námitky proti vyøízení reklamace

V roce 2013 bylo u Úøadu zahájeno celkem 14 správních øízení o námitkách proti vyøízení reklamace podle
§ 6a zákona o poštovních službách. Námitky proti vyøízení reklamace se nejèastìji týkaly ztráty poštovní zásilky
(vnitrostátní i do zahranièí), poškození poštovní zásilky èi jejího obsahu, nedodání poštovní zásilky, nedodání
penìžní èástky poukázané poštovní poukázkou. V 10 z tìchto 14 pøípadù se námitky týkaly základních služeb,
ostatní námitky se týkaly ostatních poštovních služeb (Balík Do ruky a zásilky EMS). 

V rámci projednávání námitek proti vyøízení reklamace nejsou nedostatky pøi podání poštovních zásilek
pøíliš èasté, nicménì se objevil pøípad, kdy navrhovatel namítal nepøesné poskytnutí informací ze strany zamìst-
nance Èeské pošty o vhodnosti dané služby – navrhovatel posílal finanèní obnos pomocí služby Balík Do ruky,
který se posléze ztratil, pøièemž podle vyjádøení Èeské pošty mìlo být využito služby cenné psaní. K zasílání
penìz v hotovosti však Úøad obecnì doporuèuje jako výhodnìjší zpùsob pro zákazníky použít službu poštovní
poukázka.

V prùbìhu roku bylo pravomocnì ukonèeno 8 ze 14 zahájených správních øízení o námitkách, 6 jich dosud
nebylo pravomocnì ukonèeno. Ve 4 pøípadech z 8 bylo rozhodnuto ve vìci samé následovnì: v jednom pøípadì
nebylo zjištìno pochybení Èeské pošty a námitka proti vyøízení reklamace byla zamítnuta, ve zbývajících tøech
pøípadech Úøad rozhodl o námitce proti vyøízení reklamace ve prospìch navrhovatele.

     2012 2013 

  1 987 1 850 

  23  

–  44  

–  152  

–  1 626 1 654 

–  39 32 

–  57 109 

–  46 55 

    2009 2010 2011 2012 2013 

 

 
72 563 76 165 76 191 58 387 47 884 

   10 352 12 653 15 117 9 415 13 619 

  42 719 39 876 39 292 48 821 46 885 

 6 980 6 919 6 543 6 001 4 265 

   5 542 5 224 4 933 4 293 3 179 

 8 016 7 636 7 079 8 779 4 754 

    2 154 1 269 1 375 2 077 1 281 
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K zastavení øízení o námitce proti vyøízení reklamace došlo celkem ve ètyøech pøípadech z osmi pravo-
mocnì ukonèených, a to z dùvodu opoždìného podání, zpìtvzetí návrhu ze strany navrhovatele a vìcné nepøísluš-
nosti Úøadu pøi projednávání náhrady škody vzniklé v souvislosti s nedodáním reklamovaných zásilek. V jednom
z tìchto pøípadù došlo k zahájení pøezkumného øízení z podnìtu pøedsedy Rady Úøadu a následnì k rozhodnutí
o odložení øízení z dùvodu, že podání nesmìøovalo k reklamaci poštovní služby, ale souviselo se zhotovením
poštovních zásilek v rámci tzv. hybridní pošty. 

5 Sankce za porušení právních povinností

V roce 2013 zahájil Úøad s Èeskou poštou 25 správních øízení pøi zjištìní dùvodného podezøení ze spáchání správ-
ního deliktu podle zákona o poštovních službách.

Z celkového poètu zahájených správních øízení jich bylo pravomocnì ukonèeno 16 a souhrnná èástka pokut
uložených za správní delikty pøedstavovala èástku 64 000 Kè. V tomto poètu zásadním zpùsobem pøevažovaly
pokuty udìlené Èeské poštì za opakující se pøípady uložení poštovní zásilky u pošty bez toho, že byl pøed tím
uèinìn povinný pokus o její dodání v místì urèeném v poštovní adrese.

Ve zbývajících devíti pøípadech nenabyly pokuty uložené Èeské poštì ve správním øízení v souhrnné èástce
4 905 000 Kè právní moci. V pøevážné vìtšinì pøípadù podala Èeská pošta proti rozhodnutí správního orgánu
I. stupnì rozklad, správní øízení nebyla ke dni 31. prosince 2013 pravomocnì ukonèena.

V prùbìhu roku 2014 však byla druhoinstanèním správním orgánem potvrzena ètyøi nejvýznamnìjší
rozhodnutí o udìlení pokuty, která byla zahájena v roce 2013. Jedna pokuta ve výši 1 500 000 Kè byla uložena
za nesplnìní kvalitativního ukazatele D+1 pøi vyhodnocení výsledkù sledování dob dopravy obyèejných zásilek
v roce 2012. Èeská pošta se dopustila deliktu tím, že pøi mìøení pøepravních dob poštovních zásilek vložených
do poštovních schránek jich doruèila do druhého dne 93,23 %. Nesplnila tím stanovený požadavek dosáhnout pøi
mìøení pøepravních dob výsledku 95 %.

Druhé správní øízení o uložení pokuty, které bylo zahájeno již v roce 2012, se týkalo uložení 436 poštov-
ních zásilek v rámci základních služeb u pošty bez vykonání pokusu o jejich standardní dodání v místì bydlištì
adresáta. Tímto protiprávním jednáním byli postiženi zákazníci v okruhu pošty Depo Øíèany u Prahy 70 ke konci
roku 2011 a v mìsících bøezen a duben 2012. S ohledem na závažnost správního deliktu Úøad rozhodl o uložení
pokuty ve výši 1 450 000 Kè.

Tøetí pokuta ve výši 450 000 Kè se týkala nezveøejnìní povinných informací zákazníkùm o výjimkách
z dodávání na svých internetových stránkách. Ètvrtá pokuta byla uložena ve výši 90 000 Kè za nezajištìní dostup-
nosti jedné ze základních služeb z dùvodu absence podacích nálepek.

V prùbìhu roku 2013 dále nabyla právní moci dvì správní øízení o uložení pokuty, která byla zahájena
v pøedchozích letech. První pokuta ve výši 1 600 000 se týkala nesplnìní kvalitativního ukazatele D+1 pøi vyhod-
nocení výsledkù sledování dob dopravy obyèejných zásilek v roce 2011. Èeská pošta se dopustila správního deliktu
tím, že pøi mìøení pøepravních dob poštovních zásilek vložených do poštovních schránek jich doruèila do druhého
dne 92,15 %. Nesplnila tím stanovený požadavek dosáhnout pøi mìøení pøepravních dob výsledku 94 %.

Druhá pokuta ve výši 5 000 Kè se týkala dodání doporuèené zásilky do vlastních rukou neoprávnìné osobì.

6 Rychlost poskytnutí požadované služby

Úøad v prùbìhu celého roku 2013 dohlížel, zda Èeská pošta plní kvalitativní ukazatel pro mìøení rychlosti
základních služeb stanovený v § 22 vyhlášky è. 464/2012 Sb. S ohledem na dokonèenou liberalizaci poštovního
trhu, zrušení monopolu Èeské pošty a pøedpokladu zvýšení kvality poskytovaných poštovních služeb vyvolaných
konkurencí na trhu v dané oblasti Úøad stanovil nižší procento plnìní ukazatele pøepravních dob oproti pøede-
šlým rokùm. Èeská pošta mìla za povinnost v roce 2013 splnit kvalitativní ukazatel ve výši nejménì 92 % poštov-
ních zásilek dodaných první pracovní den následující po dni, ve kterém bylo uèinìno jejich poštovní podání.

Takto stanovený kvalitativní ukazatel Èeská pošta v roce 2013 splnila. Následující tabulka a graf srovná-
vají plnìní procenta ukazatele pøepravních dob Èeské pošty ve vztahu ke stanovenému kvalitativnímu ukazateli
v letech 2008–2013.

Zdroj: Èeská pošta a audit

 

 2008 2009 2010 2011 

2012 2013 

výsledky vykázané výsledky vykázané 

 
 

 
 

 90 91 92,5 94 95 92 

 90,64 92,09 93,19 92,15 93,29 93,09 93,11 93,09 

I.  90,33 91,79 94,24 92,92 93,78 93,26 92,94 92,84 

II.  91,13 93,1 93,86 93,96 95,02 94,87 93,58 93,51 

III.  91,96 92,79 93,68 89,04 92,42 92,39 93,50 93,52 

  89,43 90,65 91,49 91,22 92,21 92,08 92,50 92,26 
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Plnìní kvalitativního ukazatele v rámci roku

V letech 2011 a 2012 Èeská pošta nesplnila stanovený kvalitativní ukazatel. Za nesplnìní kvalitativního
ukazatele o necelá 2 % byla Úøadem zahájena správní øízení o uložení pokuty, která již byla pravomocnì ukon-
èena (viz pøedchozí kapitola 5). 

Mìøení pøepravních dob poštovních zásilek si Èeská pošta zajišþovala u nezávislé mìøicí agentury ucelenì
v rámci jednoho roku v èlenìní na pøíslušná ètvrtletí. Jednotlivé výsledky byly obsahem zpráv, které Èeská pošta
pøedávala prostøednictvím Úøadu k provedení auditu. Závìry auditu jednoznaènì uvádìjí znaèná pochybení nezá-
vislé mìøicí agentury (nepøesné výpoèetní metody, nespolehlivost samotných odesílatelù a adresátù zkušebních
zásilek), která vnesla do mìøicího systému zkreslení, a tím znehodnotila jeho výsledky. Z toho vyplývají i rozdíl-
nosti kvalitativního ukazatele uvedené v tabulce pro rok 2013.

7 Ceny základních služeb

Od 1. ledna 2013 je regulace cen poštovních služeb podle § 34a odst. 2 zákona o poštovních službách novì plnì
v kompetenci Úøadu. Do konce roku 2012 náležela do kompetence jak Ministerstva financí ÈR, tak Úøadu. Minis-
terstvo financí ÈR regulovalo ceny vnitrostátních poštovních služeb. Tyto ceny byly stanoveny jako vìcnì usmìr-
òované s tím, že u nìkterých poštovních služeb byly stanoveny nejvýše pøípustné èástky. Úøad reguloval ceny
poštovních služeb do zahranièí.

Dosud platná cenová rozhodnutí vydaná Úøadem a Ministerstvem financí ÈR podle zákona o poštovních
službách ve znìní úèinném do 31. prosince 2012 byla ustanovením èl. II bodu 10 zákona è. 221/2012 Sb. zrušena
k 31. prosinci 2012.

Od 1. ledna 2013 zaèaly platit nové podmínky v oblasti provozování poštovních služeb. Podle § 33 odst. 5
zákona o poštovních službách je držitel poštovní licence povinen poskytovat základní služby za nákladovì oriento-
vané ceny (viz kapitola 3.3). 

Ceny nìkterých vnitrostátních základních služeb se v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 zvýšily, a to k 1.
srpnu 2013. Vývoj cen vybraných vnitrostátních základních služeb v období 2008 – 2013 ukazuje níže uvedená
tabulka a hodnoty z tabulky následnì zobrazuje graf.

Ceny vybraných vnitrostátních základních služeb v období 2008–2013  [Kè/ks k 31. prosinci pøíslušného roku]

1 Obyèejná zásilka za sníženou cenu podle è. 11 odst. 5 poštovních podmínek.
2, 3 Ke zmìnì ceny došlo k 1. srpnu 2013. 
4 Ke zmìnì ceny došlo k 1. øíjnu 2011.
5 Ke zmìnì ceny došlo k 1. øíjnu 2011. V období od 1. ledna 2011 od 30. záøí 2011 byla cena 68 Kè.
6 Ke zmìnì ceny došlo k 1. èervenci 2010.
7 Ke zmìnì ceny došlo k 1. øíjnu 2011.
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Ceny vybraných vnitrostátních základních služeb v období 2008–2013  [Kè/ks k 31. prosinci pøíslušného roku]

Ceny za nìkteré základní služby do zahranièí se v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 zvýšily, a to
k 1. srpnu 2013. Následující tabulka ukazuje vývoj cen vybraných základních služeb do zahranièí a hodnoty
z tabulky následnì zobrazuje graf. Hmotnostní kategorie poštovních zásilek do „20 gramù vèetnì“ byla
k 31. èervenci 2013 zrušena. Od 1. srpna 2013 je nejnižší hmotnostní stupeò poštovních zásilek do zahranièí
do „50 gramù vèetnì“.

Ceny vybraných základních služeb do zahranièí v období 2008–2013  [Kè/ks k 31. 12. pøíslušného roku]

Ceny vybraných základních služeb do zahranièí v období 2008–2013  [Kè/ks k 31. 12. pøíslušného roku]

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 17 17 208 20 20 209 

 20 –  18 18 218 21 21 219 

 20 –  17 17 208 20 20 209 

8 Ke zmìnì ceny došlo k 1. záøí 2010.
9 Hmotnostní stupeò do „20 gramù vèetnì“ byl zrušen k 31. èervenci 2013. Od 1. srpna 2013 je nejnižší hmotnostní stupeò do „50 gramù vèetnì“. 
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Podrobný pøehled srovnání cen základních služeb po jejich zvýšení od 1. srpna 2013 s pøedchozími cenami
je uveden v pøíloze è. 2. 

Èeská pošta je povinna podle ustanovení § 33 odst. 5 zákona o poštovních službách poskytovat základní
služby, které jsou obsaženy v její poštovní licenci, za nákladovì orientované ceny s výjimkou podle § 33 odst. 6
zákona o poštovních službách (možnost nezahrnout do cen celou výši pøimìøeného zisku), § 3 odst. 1 písm. f)
zákona o poštovních službách (slepecké zásilky zdarma) a § 34a zákona o poštovních službách (pøi cenové nedo-
stupnosti základních služeb). Úøad v roce 2013 provedl kontrolu plnìní této povinnosti a dospìl k závìru, že
Èeská pošta svou zákonnou povinnost podle § 33 odst. 5 zákona o poštovních službách plní. Úøad konkrétnì
zjistil, že výnosy každé základní poštovní služby, vyjma slepeckých zásilek, pokrývají alespoò náklady. U slepecké
zásilky je zákonem o poštovních službách ztrátovost povolena, a tyto jsou poskytovány zdarma. Èeská pošta
dodržela podmínku pøimìøeného zisku držitele poštovní licence stanoveného jako ziskovou pøirážku maximálnì
ve výši 8,7 % k ekonomicky oprávnìným nákladùm.

Èeská pošta však v souvislosti s výše uvedeným zvýšením cen porušila svou zákonnou povinnost podle
§ 33 odst. 9 zákona o poštovních službách oznámit Úøadu zvýšení cen základních služeb alespoò 90 dnù pøede
dnem, od kterého hodlá zvýšit ceny základních služeb, za což jí Úøad vymìøil ve správním øízení pokutu ve výši
1 500 000 Kè. Vydané rozhodnutí je nepravomocné, neboþ Èeská pošta proti nìmu v polovinì prosince 2013 podala
rozklad.

Úøad vyhodnotil nárùst cen, ke kterému k 1. srpnu 2013 došlo a konstatuje, že ceny základních služeb
jsou dostupné, a tedy splòují ustanovení § 3 odst. 2 písm. c) zákona o poštovních službách. Vyhodnocení cenové
dostupnosti provedl Úøad ve vztahu k vývoji inflace, prùmìrné mzdy a mezinárodnímu srovnání cen. Rovnìž lze
konstatovat, že vzhledem k prùmìrné útratì cca 100 Kè za poštovní služby za rok na domácnost (zdroj ÈSÚ),
pøedstavuje navýšení ceny u nejvyužívanìjší základní služby obyèejná zásilka z 10 Kè na 13 Kè nárùst roèních
výdajù (pøi pøedpokladu výdajù pouze na tuto nejvyužívanìjší službu) cca 30 Kè za rok na domácnost. K obdob-
nému závìru by se Úøad dostal i pøi hodnocení cenové dostupnosti u ostatních základních služeb, u kterých došlo
ke zmìnì cen za pøedpokladu, že k výdajùm by docházelo výhradnì na tuto jinou (jiné) základní služby. Toto navý-
šení nepøedstavuje podle Úøadu èástku, která by èinila ceny základních služeb nedostupnými.

8 Závìr

Podle zjištìní Úøadu lze konstatovat, že Èeská pošta své zákonné povinnosti v roce 2013 prùbìžnì plnila, stále
však pøetrvávaly nìkteré nedostatky, které lze shrnout následovnì.

Pøestože v roce 2013 Èeská pošta poskytovala své služby již na liberalizovaném trhu poštovních služeb,
nepodaøilo se jí odstranit mnohé nedostatky zejména v oblasti dodávání prostøednictvím balíkových doruèovatelù.

Nelze opomenout, že Èeská pošta prùbìžnì optimalizuje svou síþ provozoven, napø. budováním nových dep
na okrajích vìtších mìst, kam soustøeïuje veškeré dodávání v dané oblasti. Na druhé stranì však pøevedení zave-
dené èinnosti doruèovatelù od pošt do centrálního støediska vede k doèasným a nìkdy i dlouhodobìjším problé-
mùm v dodávání poštovních zásilek (viz napø. zavedení depa Øíèany u Prahy 70).

V této souvislosti Úøad shledal, že nastavený kvalitativní ukazatel pro mìøení pøepravních dob v roce
2013 ve výši nejménì 92 % poštovních zásilek dodaných první pracovní den následující po dni, ve kterém bylo
uèinìno jejich poštovní podání, byl Èeskou poštou optimálnì splnìn. 

Èeská pošta za uplynulý rok, až na nepatrné výjimky, zajistila dostupnost základních služeb v souladu
s vyhláškou è. 464/2012 Sb., která poskytuje Èeské poštì jistou volnost v tom, jakými prostøedky dostupnost zaji-
stí. To, že Úøad stanovil v této vyhlášce pouze minimální kritéria, neznamená, že by Èeská pošta další provozovny
mìla rušit, záleží zcela na jejím uvážení, v jakém rozsahu bude nejen základní služby, ale i další služby poskyto-
vat. V tomto ohledu je dùležitá pøedevším komunikace Èeské pošty s dotèenými obcemi, protože se veøejnost
zejména v malých obcích obává hromadného rušení kamenných provozoven Èeské pošty.

Úøad i v prùbìhu roku 2013 upozoròoval zákazníky v rámci vyøízení jejich podání, aby využívali nutnost
reklamovat své závady pøímo u Èeské pošty. Pokud reklamující nebude s vyøízením své reklamace spokojen,
mùže se obrátit jak na ombudsmana Èeské pošty, tak není ani vylouèena možnost podání k Úøadu, který v rámci
svých kompetencí daných zákonem o poštovních službách mùže u Èeské pošty zasáhnout. V této souvislosti je
tøeba zmínit novelu zákona a možnost využití podání námitek k Úøadu.

V roce 2013 došlo k poklesu podání zákazníkù Èeské pošty u Úøadu v absolutním vyjádøení o 37 %, záro-
veò však byla posílena pozice spotøebitelù o možnost v pøípadech nespokojenosti s vyøízením reklamace podat
k Úøadu návrh na zahájení øízení o námitkách proti vyøízení reklamace. Tento nový instrument zavedený pro
úèely ochrany spotøebitelù však nebyl bìhem roku 2013 využíván zákazníky ve velké míøe, protože novou možnost
podat u Úøadu námitky proti vyøízení reklamace využilo jen 14 zákazníkù. Úøad to pøisuzuje pravdìpodobnì
malému povìdomí o tomto právu. Na nespokojenosti s vyøízením reklamace se nejvìtší mìrou opìt podílely nedo-
statky pøi dodávání poštovních zásilek.

Úøad zahájil v loòském roce dvì státní kontroly zamìøené na zpùsob dodávání poštovních zásilek adresá-
tùm. Kontrolní zjištìní v obou pøípadech vedla k zahájení správního øízení a správním rozhodnutím byly uloženy
pokuty v celkové výši 11 000 Kè za prokázané správní delikty.
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Za porušování právních povinností bylo Èeské poštì v prùbìhu roku 2013 pravomocnì uloženo 18 pokut
v celkové výši 1 669 000 Kè. Bìhem roku 2013 bylo zahájeno dalších 9 správních øízení o uložení pokuty
v souhrnné èástce 4 905 000 Kè, ta však do konce roku 2013 nebyla pravomocnì ukonèena.

Na Úøad se v minulém roce obrátil tehdejší ministr zdravotnictví se žádostí o pomoc pøi uskuteènìní
projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnìní v ÈR – SCREENINGOVÉ PROGRAMY“
a pøi jednáních s Èeskou poštou. Nejednalo se sice o objednávku v rámci základní služby, vzniklý problém týkající
se využití optimální služby pro adresnou kampaò ministerstva však ani jedna ze stran nedokázala vyøešit.
Po zásahu Úøadu a vyjasnìní si podmínek pro zasílání jednotlivých zvacích dopisù se podaøilo tento rozsáhlý
projekt úspìšnì realizovat.

Úøad byl v roce 2013 informován o problematických jednáních Èeské pošty s nìkterými oprávnìnými
provozovateli poštovních služeb ohlednì sdílení zvláštních služeb a povinného pøístupu k prvkùm poštovní infra-
struktury. Do konce loòského roku Úøad do žádného sporu nezasahoval, ani žádný spor neøešil. Až na zaèátku
roku 2014 byl Úøad požádán o rozhodnutí jednoho sporu o pøístup do sítì Èeské pošty, správní øízení však nebylo
ke dni vydání této zprávy pravomocnì ukonèeno.

V prvním ètvrtletí roku 2014 provedl Úøad poprvé sbìr statistických dat za rok 2013, a to od všech opráv-
nìných provozovatelù poštovních služeb. Údaje od jednotlivých podnikatelù jsou ve fázi zpracovávání a budou
mimo jiné i podkladem pro pøípadné stanovení a financování èistých nákladù Èeské poštì z její èinnosti. Pøestože
øada tìchto podnikatelù oznámila poskytování služeb, jež by mohly být považovány za substituty základních
služeb, Úøad nezjistil, že by liberalizace poštovního trhu v jejím poèátku zásadnì ovlivnila trh základních služeb.

Praha 22. kvìtna 2014

Ing. Mgr. Jaromír Novák v. r.
pøedseda Rady

Èeského telekomunikaèního úøadu



èástka 7/2014 Poštovní vìstník strana 33

Pøíloha è. 1
k souhrnné zprávì o plnìní povinností uložených držiteli poštovní licence Èeské poštì, s.p. za rok 2013
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Pøíloha è. 2
k souhrnné zprávì o plnìní povinností uložených držiteli poštovní licence Èeské poštì, s.p. za rok 2013

Nové ceny poštovních služeb platné od 1. srpna 2013 ve srovnání s pùvodními cenami (Kè/ks)

Nové ceny mezinárodních poštovních služeb (EVROPSKÉ ZEMÌ – PRIORITNÍ) platné od 1. srpna 2013 
ve srovnání s pùvodními cenami

 [ ] [ ] 

 

–  10 13 

 14 17 

 18 21 

 24 27 

 

–  26 29 

 34 37 

 37 39 

 43 45 

 49 51 

 

–  32 34 

 36 38 

 39 40 

 45 46 

 51 52 

 

 [ ] [ ] 
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 35 41 

 

 58 58 

 68 80 

 

 83 83 

 93 109 
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Nové ceny mezinárodních poštovních služeb (MIMOEVROPSKÉ ZEMÌ – PRIORITNÍ) platné od 1. srpna 2013 
ve srovnání s pùvodními cenami

Nové ceny mezinárodních poštovních služeb (MIMOEVROPSKÉ ZEMÌ – EKONOMICKÁ) platné od 1. srpna 2013 
ve srovnání s pùvodními cenami

Nové ceny „Poštovní poukázka A“ platné od 1. srpna 2013 ve srovnání s pùvodními cenami

10    Za každých zapoèatých 10 000 Kè se pøièítá 6 Kè.
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Podle § 35 odst. 1 zákona è. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o poštovních
službách), ve znìní pozdìjších pøedpisù, poštovní známky vydává Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR. Vydání
poštovní známky zveøejní Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR v Poštovním vìstníku.

18. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Automobil Z4 (Zbrojovka Brno)“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 11. èervna 2014 pøíležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 25 Kè z emise Historické dopravní prostøedky „Automobil Z4 (Zbrojovka Brno)“. 

Automobil Z4 od výrobce Zbrojovka Brno byl vyroben roku 1936, má dvoudobý ètyøválcový motor chlazený
vodou o objemu 980 ccm s výkonem 25 koní a s maximální rychlostí 100 km/h pøi prùmìrné spotøebì 8 litrù
na 100 km. Kabriolet vážící 810 kg má tøístupòovou pøevodovku a pøední náhon. Rám je žebøinový, všechna kola
jsou nezávisle odpružená listovými péry s hydraulickými pákovými tlumièi. Bubnové brzdy jsou umístìny
na všech kolech. Dvoudveøová uzavøená karosérie Zetky je vyrobena z ocelového plechu pøipevnìného šrouby
na døevìné kostøe. Podlaha vozu je též z døevìných prken. Rezervní kolo je umístìno na mohutném držáku vzadu
za autem a do kufru byl pøístup zevnitø vozu po odklopení opìradla zadního sedadla.

Vùz Z4 se poprvé pøedstavil v dubnu 1933 na pražském autosalonu. Zetky s pohonem pøedních kol se staly
rychle oblíbeným vozem. Mìly i závodní úspìchy, roku 1934 zvítìzily v soutìži 1 000 mil èeskoslovenských mezi
Prahou, Brnem a Bratislavou s rychlostním prùmìrem 92 km/h. Zetky slavily i spoleèenské úspìchy. V Praze
vznikl Z klub majitelù Zetek, jehož èlenem byl i Vlasta Burian (zobrazený citronovì žlutý automobil je dodnes
zachovaný exempláø ze sbírky právì Vlasty Buriana).

Autorem výtvarného návrhu známky je Václav Zapadlík, autorem rytiny FDC je rytec Jaroslav Tvrdoò.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., plnobarev-

ným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech (kombinace 25 ks známek automobil Z4 (Zbrojovka Brno) a 25 ks
známek Osobní kolesový parník František Josef I.).

Známka má katalogové èíslo 810 a platnost od 11. èervna 2014 do odvolání.

Praha 4. èervna 2014
Ing. Jiøí Øehola v. r.

øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

Sdìlení Ministerstva prùmyslu a obchodu ÈR 
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19. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Osobní kolesový parník František Josef I.“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 11. èervna 2014 pøíležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 25 Kè z emise Historické dopravní prostøedky „Osobní kolesový parník František Josef I.“. 

Nejvìtším a nejvýraznìjším ze šestice kolesových parníkù postavených v Praze byl osobní (salonní)
František Josef I. K poøízení nové, v poøadí tøetí velkokapacitní lodì inspiroval Pražskou Paroplavební Spoleè-
nost zejména rùst zájmu cestujících o linku Praha–Zbraslav–Štìchovice, který nastal po roce 1880. V polovinì
roku 1886 bylo vypsáno výbìrové øízení, jehož se úèastnilo nìkolik firem, výbìrové øízení vyhrála Pražská akciová
strojírna, která dodala moderní parník o nosnosti plných 800 osob za 55 000 zlatých.

Velká požadovaná nosnost parníku vedla lodìnici k urèitým novým øešením. Parník vzhledem k šíøce obra-
tišþ na tehdejší Vltavì nad Prahou nemohl být pøíliš dlouhý, a pøesto musel mít nízký ponor (0,72 m). Bylo proto
tøeba zvýšit výtlak lodi použitím zatížené pøídì. Ta ale zpìtnì vyžadovala výkonnìjší strojní vybavení. Proto parník
dostal poprvé v dìjinách vltavsko-labské osobní paroplavby ležatý parní stroj o výkonu 120 indikovaných koní.

Kromì bohatì vybavených salonù s tapetami a stahovatelnými žaluziemi mìl v prostoru mezi kolesnicemi
také malou horní palubu pøístupnou cestujícím. To bylo mnohem døíve než u drážïanské paroplavby, kde parník
s horní palubou vyplul až v roce 1896, tedy o plných devìt let pozdìji. Je zajímavé, že pøes použití horní paluby
nemìl parník kormidelní zaøízení na kapitánském mùstku, ale byl smìrovì øízen, stejnì jako ostatní pražské
kolesové parníky té doby, ruèním kormidlem ze zádi. 

Novì postavený parník byl zpoèátku nasazován na lince z Prahy do Zbraslavi, která byla tehdy nejzatíže-
nìjší tratí. Stovky Pražanù využívaly parníkù k výletùm do tehdy daleko za Prahou ležící Chuchle, Modøan 
i do samotného letoviska Zbraslavi. Napøíklad v roce 1889 vykonal parník 136 jízd do Zbraslavi, 86 do Štìchovic
a 65 do Davle. Parník byl používán také pøi plavbách s prominentními hosty, napø. 10. èervna 1920 s ním plul
první èeskoslovenský prezident T. G. Masaryk.

Parník byl bìhem svého pùsobení tragicky potopen, vyzdvižen a následnì rekonstruován. Po roce 1918 byl
také dvakrát pøejmenován na Zbraslav (1918) a Praha (1929).

Autorem výtvarného návrhu známky je akademický malíø Pavel Sivko, autorem rytiny FDC rytec Jaroslav
Tvrdoò.

Známku o rozmìrech obrazové èásti 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., plnobarevným
ofsetem v tiskových listech po 50 kusech (kombinace 25 ks známek automobil Z4 (Zbrojovka Brno) a 25 ks 
známek Osobní kolesový parník František Josef I.).

Známka má katalogové èíslo 811 a platnost od 11. èervna 2014 do odvolání.

Praha 4. èervna 2014
Ing. Jiøí Øehola v. r.

øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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20. Vydání pøíležitostného poštovního aršíku „Obìtem 1. svìtové války“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 11. èervna 2014 pøíležitostný poštovní aršík se dvìma
rùznými známkami nominální hodnoty 29 Kè (1, 2) a 3 kupony z emise Obìtem 1. svìtové války. Na známkách
jsou vyobrazeny váleèné motivy.

První svìtová válka (pøed
rokem 1939 známá jako Velká
válka) byl globální váleèný konflikt
probíhající od roku 1914 do roku
1918. První svìtová válka zasáhla
Evropu, Afriku a Asii a probíhala
i ve svìtových oceánech. Bezpro-
støední záminkou k válce se stal
úspìšný atentát na arcivévodu
a následníka trùnu Františka
Ferdinanda d’Este. Rakousko-
Uhersko odvetou vyhlásilo válku
Srbsku, èímž vyvolalo øetìzovou
reakci vedoucí ke svìtové válce.
Bìhem jednoho mìsíce se Evropa
ocitla ve váleèném konfliktu.

Válka propukla mezi dvìma
koalicemi: mocnostmi Dohody a
Ústøedními mocnostmi. Mocnostmi
Dohody pøi vypuknutí války bylo
Spojené království (které se do
války zapojilo v dùsledku nìmec-
kého vpádu do Belgie), Francie
a carské Rusko. K Dohodì se pøipo-
jily další státy, v roce 1915 Itálie
a v roce 1917 USA. Ústøedními moc-
nostmi byly v roce 1914 Nìmecko
a Rakousko-Uhersko. K Ústøedním
mocnostem se také pøidala Osman-
ská øíše a v roce 1915 Bulharsko.
Na konci války zùstaly neutrálními
pouze Španìlsko, Švýcarsko, Nizo-
zemsko a státy Skandinávie.

Boje první svìtové války
probìhly na nìkolika frontách po
Evropì. Na západní frontì boje
probíhaly v zákopech („zákopová
válka“). Pøes 60 milionù vojákù
bylo mezi lety 1914 až 1918 mobi-
lizováno.

Válka skonèila vítìzstvím
Dohody a kapitulací poražených
Ústøedních mocností. Jako konec
svìtové války je udáván a ve svìtì
oslavován 11. listopad 1918, kdy od 11 hodin zavládlo na všech frontách pøímìøí (11. 11. v 11 hodin), podepsané
téhož dne v 5.05 hodin ráno nìmeckou generalitou ve štábním vagónì vrchního velitele dohodových vojsk
francouzského maršála Foche v Compiègne. Formálním zakonèením války byly Paøížské pøedmìstské smlouvy
v roce 1919.

Autorem aršíku je akademický malíø Jan Maget a autorem rytin FDC je grafik a rytec Václav Fajt.
Známky o rozmìrech obrazové èásti 40 × 50 mm v aršíku po dvou kusech o rozmìrech 108 × 165 mm

vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., plnobarevným ofsetem. 
Známky mají katalogové èíslo 812, 813 a platnost od 11. èervna 2014 do odvolání.

Praha 4. èervna 2014

Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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21. Vydání pøíležitostné poštovní dopisnice „Motocyklová pošta“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 11. èervna 2014 pøíležitostnou poštovní dopisnici
Motocyklová pošta s natištìnou písmenovou známkou „A“. Písmeno „A“ odpovídá cenì za vnitrostátní obyèejné
psaní, standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znìní, ke dni vydání 13 Kè.

Na písmenové známce „A“ je vyobrazen poštovní motocykl. Pod známkou se nachází mikrolinka s mikro-
textem Èeská pošta, PTC, 2014. Na levé stranì známky je umístìno logo Èeské pošty a hologram, který slouží
jako ochranný prvek. V levé èásti dopisnice je vyobrazen poštovní motocykl, jako na známce. 

Dopisnice je vydána pøi pøíležitosti mimoøádné pøepravy poštovních zásilek dne 5. 9. 2014 motocyklovou
poštou z Poštovního muzea ve Vyšším Brodì na výstavištì v Praze Letòanech, kde v té dobì bude probíhat veletrh
Sbìratel. Jedná se o akci, která je plánována v rámci doprovodného programu výstavy Pošta jednou stopou, která
se koná v poboèce muzea ve Vyšším Brodì od 21. 6. do 14. 9. 2014. V pátek 5. 9. ráno vyjede z Vyššího Brodu histo-
rický motocykl se zásilkami oznaèenými denním razítkem pošty Vyššího Brodu a kašetovým razítkem „Pøepra-
veno motocyklovou poštou Vyšší Brod – Praha“, který by mìl v odpoledních hodinách dorazit na letòanské výsta-
vištì. V Letòanech bude dopisnice opatøena také denním pøíchozím razítkem místní pošty. 

Autorem výtvarného návrhu známky a dopisnice je grafik Václav Zapadlík. Dopisnici vytiskla Poštovní
tiskárna cenin Praha a.s., plnobarevným ofsetem.

Prodejní cena pøíležitostné poštovní dopisnice je 18 Kè a platí od 11. èervna 2014 do odvolání.

Praha 4. èervna 2014

Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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