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Vládní návrh

ZÁKON
ze dne .......... 2019,
kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o poštovních službách
Čl. I
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,
zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009
Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 221/2012
Sb., zákona č. 212/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 319/2015 Sb., zákona
č. 378/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č…. /2019 Sb., se
mění takto:
1. Na konci nadpisu části první se doplňují slova „ A SLUŽEB DODÁVÁNÍ BALÍKŮ“.
2. V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:
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„(2) Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské
unie27)postup poskytovatele služby dodávání balíků a rozsah působnosti a pravomoci Českého
telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) v oblasti služeb přeshraničního dodávání balíků.
27)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 ze dne 18. dubna 2018 o službách

přeshraničního dodávání balíků.“.
CELEX: 32018R0644
3. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.
4. V § 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:
„a) poštovní službou činnost, která zpravidla zahrnuje poštovní podání, třídění a přepravu
poštovní zásilky prostřednictvím poštovní sítě a je prováděna za účelem dodání poštovní zásilky
příjemci; za poštovní službu se považuje i dodání poukázané peněžní částky,“.
Dosavadní písmena a) až o) se označují jako písmena b) až p).
5. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Poštovní službou podle tohoto zákona není
a) přeprava poštovních zásilek, pokud je vykonávána osobou, která k těmto zásilkám současně
neprovedla podání, třídění nebo dodání,
b) služba obdobná poštovní službě, která je vykonávána odesílatelem nebo s ním propojenou
osobou.“.
6. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“)“
nahrazují slovem „Úřadu“.
7. V části první se za hlavu IX vkládá nová hlava X, která včetně nadpisu a poznámky pod
čarou č. 28 zní:
„HLAVA X
SLUŽBY DODÁVÁNÍ BALÍKŮ
§ 35a
(1) Poskytovatel služby dodávání balíků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2018/644 o službách přeshraničního dodávání balíků (dále jen „nařízení o službách
přeshraničního dodávání balíků“) poskytuje informace podle tohoto nařízení Úřadu.
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(2) Informace podle čl. 4 odst. 1, 3 a 5 a podle čl. 5 odst. 1 nařízení o službách
přeshraničního dodávání balíků poskytuje poskytovatel uvedený v odstavci 1 prostřednictvím
elektronického formuláře28).
28)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1263 ze dne 20. září 2018, kterým se stanoví

formuláře pro předkládání informací ze strany poskytovatelů služeb dodávání balíků podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644.“.
Dosavadní hlavy X a XI se označují jako hlavy XI a XII.
CELEX:32018R0644
8. V § 36a odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „a nařízením o službách
přeshraničního dodávání balíků“.
CELEX:32018R0644
9. V § 36a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:
„o) je příslušným národním regulačním orgánem podle nařízení o službách přeshraničního
dodávání balíků.“.
CELEX: 32018R0644
10. V § 37a se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Poskytovatel služby dodávání balíků podle nařízení o službách přeshraničního
dodávání balíků se dopustí přestupku tím, že neposkytne informace podle tohoto nařízení
v rozsahu a způsobem stanoveným v § 35a.
(5) Poskytovatel služby přeshraničního dodávání balíků podle nařízení o službách
přeshraničního dodávání balíků se dopustí přestupku tím, že nepředloží Úřadu do 31. ledna
každého kalendářního roku veřejný seznam sazeb podle čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení způsobem
stanoveným v § 35a.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.
CELEX:32018R0644
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11. V § 37a odst. 6 písm. c) se za slova „nebo podle odstavce 3 písm. b),“ vkládají slova „nebo
podle odstavců 4 a 5,“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. II
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č.
40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona
č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona
č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004
Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.
214/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 293/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb.,
zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 139/2011
Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č.
221/2012 Sb., zákona č. 238/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 476/2013 Sb., zákona
č. 356/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 264/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb. a zákona č…. /2019
Sb., se mění takto:
1. V § 23 se doplňuje odstavec 21, který zní:
„(21) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených
v čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 o službách přeshraničního
dodávání balíků.“.
CELEX:32018R0644
2. V § 24 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
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„e) nezpřístupní informace podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2018/644.“.
CELEX:32018R0644
3. V § 24 odst. 14 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a odstavce 8 písm. e)“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 23. listopadu 2019.

5

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

I. Obecná část

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně
některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů
Předkládaný návrh zákona je adaptačním předpisem k nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2018/644 ze dne 18. dubna 2018 o službách přeshraničního dodávání balíků (dále jen
„Nařízení“).
Nařízení bylo předloženo v rámci balíčku o elektronickém obchodu, který jako součást
Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě usiluje o zajištění efektivnějšího,
důvěryhodnějšího a cenově dostupnějšího on-line obchodování. Kromě zlepšení dodávání
balíků se Evropská komise mimo jiné zaměřila i na řešení problému diskriminace spotřebitele
na základě jeho bydliště v některém členském státě (geoblocking) a na posílení důvěry
spotřebitelů jejich lepší ochranou.
Pokud jde o přeshraniční dodávání zboží, překážky spočívají zejména ve vysokých cenách
dodání, v nedostatku informací o dostupných službách a jejich poskytovatelích a v absenci
informací o trhu na straně národních regulačních orgánů. Podle dostupných údajů jsou ceny za
dodávání přeshraničních zásilek několikanásobně vyšší ve srovnání s cenami za dodání
vnitrostátních zásilek, přičemž tyto rozdíly v cenách neodpovídají rozdílům v nákladech.
Nařízení se proto primárně zaměřuje na zlepšení transparentnosti cen a získání regulačního
dohledu nad přeshraničním dodáváním balíků. Kromě povinností pro poskytovatele služeb
dodávání balíků stanoví Nařízení rovněž povinnost v oblasti ochrany spotřebitele. Tato
povinnost se týká obchodníků, kteří se spotřebiteli uzavírají kupní smlouvu zahrnující zasílání
přeshraničních balíků. V předsmluvní fázi musí zpřístupnit informace o možnostech
přeshraničního dodání balíku, o jeho cenách a o postupech pro řešení stížností.
V současnosti je jednotný vnitřní trh poštovních služeb upraven směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj
vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby ve znění směrnic
2002/39/ES a 2008/6/ES. Tento evropský regulační rámec je do českého právního řádu
transponován prostřednictvím zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně
některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů. Stávající právní
úprava však nestanoví národní regulační orgány zodpovědné za dohled nad plněním povinností
vyplývajících z Nařízení a neupravuje rovněž sankce za porušení těchto povinností.
Stávající právní úprava není v rozporu se zásadou zákazu diskriminace. Z hlediska požadavků
na zajištění rovnosti mužů a žen ji lze považovat za neutrální.
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2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného
řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu rovnosti mužů a žen
Důvodem pro zpracování předloženého návrhu zákona je zajištění adaptace národního práva na
nově přijaté Nařízení.
Nařízení se týká dodávání balíků, za které jsou považovány poštovní zásilky obsahující zboží,
které má nebo nemá obchodní hodnotu, s hmotností do 31,5 kg s výjimkou zásilek obsahujících
písemnosti. Jak vyplývá z preambule Nařízení i z vyjádření Evropské komise, která se opírá
o rozsudky Soudního dvora Evropské unie, Nařízení se vztahuje i na poskytovatele služeb
dodávání balíků využívající alternativní obchodní modely, například modely vycházející
z ekonomiky sdílení a platforem pro elektronické obchodování, pokud zajišťují alespoň jeden
z článků poštovního řetězce. Výběr, třídění a dodání jsou tedy považovány za služby dodávání
balíků, a to i tehdy, jsou-li poskytovány poskytovateli expresních a kurýrních služeb
a konsolidátory. Mimo oblast Nařízení tak zůstává přeprava, která není uskutečněna ve
spojitosti s jedním z výše uvedených kroků.
Povinnosti z Nařízení dopadají na všechny poskytovatele služeb dodávání balíků s výjimkou
poskytovatelů, kteří mají méně než 50 zaměstnanců, pokud nejsou usazeni ve více než jednom
členském státě Evropské unie. Službami dodávání balíků se rozumí služby zahrnující výběr,
třídění, přepravu a dodávání balíků. Poskytovatelé mají povinnost národním regulačním
orgánům jednorázově předat údaje zahrnující název poskytovatele, jeho právní postavení
a formu, registrační číslo v obchodním nebo obdobném rejstříku (IČO), identifikační číslo pro
účely daně z přidané hodnoty (DIČ), adresu podniku, kontaktní údaje kontaktní osoby,
charakteristiku poskytovaných služeb dodávání balíků a všeobecné podmínky těchto služeb,
včetně podrobného popisu postupu pro podávání stížností pro uživatele a veškerých možných
omezení odpovědnosti. Případné změny těchto údajů oznámí poskytovatelé rovněž národním
regulačním orgánům, a to ve lhůtě do 30 dní od provedení změny.
Nařízení za účelem získání přehledu o vývoji trhu stanoví poskytovatelům povinnost
každoročně předávat příslušnému regulačnímu orgánu ve lhůtě do 30. června následujícího
roku údaje zahrnující zejména roční obrat ze služeb dodávání balíků, počet osob, které pro
poskytovatele pracovaly a byly zapojeny do poskytování služeb dodávání balíků, počet
zpracovaných balíků, názvy jejich subdodavatelů a veřejně dostupný ceník platný dne 1. ledna
každého kalendářního roku. Formu předkládání informací poskytovateli stanovila Evropská
komise prováděcím aktem.
Za účelem zajištění transparentnosti sazeb (cen) musí poskytovatelé předkládat nejpozději do
31. ledna příslušného kalendářního roku národnímu regulačnímu orgánu seznam sazeb (cen)
platných k 1. lednu pro 15 služeb stanovených v příloze Nařízení. Tyto ceny budou následně
národními regulačními orgány předány Evropské komisi, která je zveřejní na webu vyhrazeném
k tomuto účelu. Spotřebitelé i podniky tak budou moci snáze získat přehled o službách
dostupných na trhu a jejich cenách.
Národní regulační orgán, je-li to nezbytné, následně v případě poskytovatele všeobecných
služeb (v podmínkách České republiky jde o držitele poštovní licence, kterým je pro období od
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1. ledna 2018 do 31. prosince 2022 na základě rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního
úřadu Česká pošta, s. p.) provede posouzení cenové přijatelnosti, tedy zda tyto ceny nejsou
neúměrně vysoké. Výsledky svého posouzení předloží jednou ročně Evropské komisi.
Kromě povinností poskytovatelům služeb dodávání balíků stanoví Nařízení rovněž povinnost
v oblasti ochrany spotřebitele. Tato povinnost se týká obchodníků, kteří se spotřebiteli uzavírají
kupní smlouvu zahrnující zasílání přeshraničních balíků, zjednodušeně řečeno provozovatelů
e-shopů. Tato povinnost zahrnuje v předsmluvní fázi zpřístupnění informace o tom, jaké
možnosti přeshraničního dodání jsou u dané kupní smlouvy nabízeny, informace o poplatcích
za dodání hrazených spotřebiteli a případně informace o postupech pro řešení stížností.
Nařízení je přímo účinným a použitelným předpisem Evropské unie, jenž není předmětem
transpozice do vnitrostátního práva. Vyplývají z něj povinnosti přímo pro výše uvedené
povinné osoby. Na národní úrovni je tak třeba v souladu s článkem 8 Nařízení adaptačním
zákonem stanovit sankce za porušení jednotlivých povinností vyplývajících z Nařízení.
Současně jsou tímto adaptačním zákonem určeny národní regulační orgány pro Českou
republiku zodpovědné za dohled nad prováděním povinností vyplývajících z tohoto Nařízení,
tj. Český telekomunikační úřad a Česká obchodní inspekce.
Navrhovaná právní úprava nijak nesnižuje práva dotčených subjektů a nejsou jí diskriminovány
žádné specifické skupiny adresátů právních norem. Nemá z povahy věci dopad ve vztahu
k zákazu diskriminace, ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
3. Výjimka z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace (RIA)
Návrh zákona má adaptační charakter a představuje minimalistickou implementaci Nařízení,
neboť obsahuje jen takovou úpravu, kterou je nutné přijmout k řádné adaptaci českého právního
řádu na uvedené Nařízení. Vzhledem k této skutečnosti byla na základě ustanovení části I. bodu
5.5. Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) udělena předsedou Legislativní
rady vlády výjimka z provedení hodnocení dopadů regulace (RIA).
4. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
Navrhovaná úprava je nezbytná k zajištění řádné adaptace českého právního řádu na Nařízení.
Tato povinnost vyplývá ze Smlouvy o fungování Evropské unie.
Navrhovaný zákon má charakter adaptační úpravy a upravuje činnosti, které toto Nařízení
ponechává v zodpovědnosti členských států.
5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
Předkládaný návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
Navrhovaná úprava je v souladu
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-

-

-

s článkem 2 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen
„Ústava“), podle něhož lze státní moc uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby,
které stanoví zákon,
s článkem 41 odst. 2 Ústavy, podle kterého má vláda právo zákonodárné iniciativy,
a také v souladu s § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné
uvádí, že ministerstva připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících
se věcí, které patří do jejich působnosti, jakož i návrhy, jejichž přípravu jim uložila
vláda,
s článkem 79 odst. 1 Ústavy, podle něhož lze působnost správních orgánů stanovit pouze
zákonem.

Navrhovaná právní úprava je rovněž v souladu s Listinou základních práv a svobod,
vyhlášenou usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., jako součást ústavního
pořádku České republiky (dále jen „Listina“), a to jmenovitě s následujícími ustanoveními:
-

ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny, podle kterého lze státní moc uplatňovat jen v případech
a mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví,
ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny, podle kterého mohou být ukládány povinnosti toliko na
základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování lidských práv a svobod,
ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny, podle kterého každý může činit, co není zákonem
zakázáno, a nikdo nemůže být nucen činit, co zákon neukládá.

Respektuje též obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu s nálezy
Ústavního soudu.

6.

Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie,
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva
Evropské unie

Navrhovaný zákon je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů
Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Návrh zákona
adaptuje český právní řád na nařízení (EU) 2018/644.
7. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž
je Česká republika vázána
Návrh zákona je plně v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,
včetně Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, a dále s obecně
uznávanými zásadami mezinárodního práva.
Navrhovaná právní úprava je v souladu s Úmluvou o ochraně lidských práv a svobod, zejména
se zásadou práva na spravedlivý proces (článek 6 Úmluvy), uložení trestu jen na základě zákona
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(článek 7 Úmluvy) a práva nebýt souzen nebo potrestán dvakrát (článek 4 Protokolu č. 7
k Úmluvě) a dále s judikaturou s tím související.
8. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel,
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny,
a dopady na životní prostředí
Zavedení nových přestupků s odpovídající sankcí může představovat finanční příjmy
do státního rozpočtu v případě porušení dané povinnosti. Vzhledem k tomu, že nelze predikovat
případný počet spáchaných přestupků, nelze výši těchto příjmů vyčíslit.
Pokud jde o regulační dohled, Český telekomunikační úřad jako nezávislý regulační orgán pro
sektor poštovních služeb již podle současné právní úpravy vykonává některé z činností
obsažených v Nařízení. Jedná se např. o evidenci provozovatelů poštovních služeb, sběr dat,
kontrolu, ukládání, vybírání a vymáhání pokut za porušení povinností stanovených zákonem
č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Tyto své kompetence uplatňuje vůči evidovaným
poskytovatelům poštovních služeb, kterých je v současné době 33. Zvýšené zatížení pak přinese
rozšíření povinností předkládat údaje požadované Nařízením i dalšími poskytovateli služeb
dodávání balíků. Jeho dopad však nelze v této fázi ani odhadnout.
Také Česká obchodní inspekce pravidelně uskutečňuje kontroly prodejců, a to z pohledu plnění
různých zákonných povinností. V souvislosti s obsahem Nařízení bude nutné rozšířit obsah
těchto kontrol o prověřování, zda obchodní podmínky obchodníků, kteří se spotřebiteli
uzavírají kupní smlouvu zahrnující zasílání přeshraničních balíků, obsahují v předsmluvní fázi
zpřístupnění informací o tom, jaké možnosti přeshraničního dodání jsou u dané kupní smlouvy
nabízeny, informace o poplatcích za dodání hrazených spotřebiteli a případně informace
o postupech pro řešení stížností. Řádné zajištění dozorových pravomocí může tedy pro Českou
obchodní inspekci znamenat navýšení její dosavadní činnosti, nemělo by však přinést
dlouhodobě zvýšené náklady na zajištění dozoru v této oblasti.
Pokud jde o dopad na podnikatelské prostředí, zavádí Nařízení povinnosti spočívající
v jednorázovém předání údajů zahrnujících název poskytovatele, jeho právní postavení
a formu, registrační číslo v obchodním nebo obdobném rejstříku (IČO), identifikační číslo pro
účely daně z přidané hodnoty (DIČ) atd. Jedenkrát ročně pak budou poskytovány údaje
o obratu, počtu zaměstnanců, počtu balíků, sazbách (cenách) za 15 služeb stanovených v příloze
Nařízení, přičemž řadu z těchto údajů již provozovatelé poštovních služeb předkládají v rámci
plnění povinností vyplývajících ze zákona o poštovních službách. Pro zefektivnění sběru
požadovaných údajů a minimalizaci administrativní zátěže poskytovatelů vyplývající
z Nařízení zavedl již Český telekomunikační úřad elektronický sběr těchto (a jiných podle
zákona o poštovních službách poskytovaných) údajů prostřednictvím elektronických
formulářů.
Nařízení zavádí též povinnosti pro obchodníky (prodávající), kteří uzavírají kupní smlouvy se
spotřebiteli, jestliže tyto smlouvy zahrnují zaslání přeshraničního balíku. V takovém případě
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mají obchodníci povinnost zpřístupnit spotřebitelům, a to ještě v předsmluvní fázi, informaci
o tom, jaké možnosti přeshraničního dodání jsou u dané kupní smlouvy nabízeny, informaci
o cenách přeshraničního dodání balíku hrazených spotřebiteli a případně informaci o svých
postupech řešení stížností. Vzhledem k tomu, že obdobné informační povinnosti musejí dotčení
obchodníci plnit již v současnosti (viz § 1811 a 1820 občanského zákoníku, jež transponují
informační povinnosti uvedené ve směrnici 2011/83/EU), neměla by pro ně nová povinnost
znamenat výrazné zatížení
Navrhovaná právní úprava přinese vyšší důvěru zákazníků e-shopů při jejich přeshraničním
nakupování a při předpokládaných spravedlivějších cenách za přeshraniční dodávání balíků
i jejich vyšší využívání.
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na veřejné rozpočty.
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné sociální dopady a z povahy věci ani žádné dopady
na životní prostředí.
9. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. Je zajištěna
jejich standardní ochrana v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů).

10. Zhodnocení korupčních rizik
Při zpracování předkládaného návrhu zákona zohlednil předkladatel kritérium omezení
korupčních příležitostí při aplikaci navrhovaného zákona. Dozor nad dodržováním povinností
plynoucích z Nařízení budou vykonávat dozorové orgány působící v oblasti regulace trhu
poštovních služeb a ochrany spotřebitele, které mají propracované vnitřní mechanismy
kontroly, včetně určení konkrétní odpovědné osoby. V procesních záležitostech budou
postupovat podle příslušných právních předpisů.
Předkládaný návrh nemá vliv na dostupnost informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Návrh dále není v rozporu
s požadavky na transparentnost a otevřenost dat.
11. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
Z povahy věci nemá předkládaný návrh zákona dopad na bezpečnost nebo obranu státu.
12. Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již
v prvém čtení
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Navrhuje se požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení
souhlasu s návrhem již v prvém čtení v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem tohoto
požadavku je nutnost přijmout na národní úrovni adaptační předpis stanovující sankce za
porušení povinností vyplývajících z tohoto Nařízení a oznámit ustanovení tohoto předpisu
Evropské komisi do 23. listopadu 2019.

II. Zvláštní část
Část první – Změna zákona o poštovních službách
Článek I
K bodu 1
Vzhledem k tomu, že povinnosti z Nařízení dopadají nejenom na poskytovatele poštovních
služeb, ale na všechny poskytovatele služeb dodávání balíků, tedy i na poskytovatele služeb
dodávání balíků využívající alternativní obchodní modely, například modely vycházející
z ekonomiky sdílení a platforem pro elektronické obchodování, pokud zajišťují alespoň jeden
z článků poštovního řetězce (výběr, třídění nebo dodání), je tato skutečnost vyjádřena
i v nadpisu první části, která upravuje poštovní služby.
K bodu 2 (§ 1 odst. 2)
V souvislosti s adaptací zákona na Nařízení bylo nezbytné upravit a doplnit stávající předmět
úpravy v ustanovení § 1. Do předmětu úpravy se proto doplňuje, že zákon upravuje dále
pravomoci, které podle Nařízení vykonává národní regulační orgán, kterým je Český
telekomunikační úřad, stanoví postup poskytovatelů služeb dodávání balíků při podávání
stanovených informací o těchto službách (rozsah těchto informací a lhůty k jejich podávání jsou
stanoveny Nařízením) a rovněž přestupky těchto poskytovatelů včetně sankcí za jejich
spáchání. Současně bylo třeba zavést legislativní zkratku „Úřad“ pro další používání názvu
Českého telekomunikační úřadu.
K bodu 3, 4 a 5 (§ 1 odst. 3 a § 2 odst. 1 písm. a) a odst. 2)
Jedná se o legislativně technickou úpravu, v rámci které se v návaznosti na doplnění předmětu
úpravy v § l přesunuje definice poštovní služby i její negativní vymezení do § 2, kde jsou
vymezeny základní pojmy zákona. Nejedná se tedy o věcnou změnu této definice, protože
poskytnutí jakékoli služby v obchodním styku (v daném případě poštovní služby) se
uskutečňuje na základě smlouvy a je nadbytečné výslovně tuto skutečnost uvádět jako součást
definice tohoto pojmu. Nedochází ani ke změně okruhu osob, které jsou oprávněny zajišťovat
poštovní služby.
K bodu 6
V souvislosti se zavedením legislativní zkratky „Úřad“ v § 1 odst. 2 bylo třeba zrušit její
dosavadní zavedení v § 3 odst. 2 písm. a).
12

K bodu 7
V návaznosti na Nařízení se stanoví rozsah informací poskytovatele služby dodávání balíků
a přeshraničního dodávání balíků, které je povinen poskytnout Českému telekomunikačnímu
úřadu (dále jen „Úřad“) jakožto národnímu regulátorovi způsobem stanoveným v tomto
zákoně. Jedná se o informace uvedené v článku 4 odst. 1, 3 a 5 a v článku 5 odst. 1 Nařízení,
kde jsou rovněž uvedeny lhůty, ve kterých musí poskytovatel dané služby tyto informace
poskytnout.
Poskytovatelé služeb dodávání balíků mají povinnost jednorázově předat Úřadu údaje
zahrnující název poskytovatele, jeho právní postavení a formu, registrační číslo v obchodním
nebo obdobném rejstříku (IČO), identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty (DIČ),
adresu podniku, kontaktní údaje kontaktní osoby, charakteristiku poskytovaných služeb
dodávání balíků a všeobecné podmínky těchto služeb, včetně podrobného popisu postupu pro
podávání stížností pro uživatele a veškerých možných omezení odpovědnosti. Případné změny
těchto údajů musí poskytovatelé oznámit Úřadu, a to ve lhůtě do 30 dní od provedení změny.
Formulář pro jejich poskytnutí je stanoven prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1263 ze
dne 20. září 2018, kterým se stanoví formuláře pro předkládání informací ze strany
poskytovatelů služeb dodávání balíků podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2018/644.
Nařízení za účelem získání přehledu o vývoji trhu stanoví poskytovatelům služeb dodávání
balíků také povinnost (článek 4 odst. 3 Nařízení) každoročně předávat příslušnému regulačnímu
orgánu ve lhůtě do 30. června následujícího roku údaje zahrnující zejména roční obrat ze služeb
dodávání balíků, počet osob, které pro poskytovatele pracovaly a byly zapojeny do poskytování
služeb dodávání balíků, počet zpracovaných balíků, názvy jejich subdodavatelů a veřejně
dostupný ceník platný dne 1. ledna každého kalendářního roku. Formulář (vzor) pro
předkládání informací poskytovateli stanovila Evropská komise výše uvedeným prováděcím
aktem. Poskytovatelé jsou povinni předkládat požadované informace prostřednictvím
elektronického formuláře, a to i v případě doplňujících informací podle článku 4 odst. 5
Nařízení.
Poskytovatelé služeb přeshraničního dodávání balíků pak musí za účelem zajištění
transparentnosti sazeb (cen) předkládat nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku
národnímu regulačnímu orgánu seznam sazeb (cen) platných k 1. lednu pro 15 služeb
stanovených v příloze Nařízení, a to rovněž prostřednictvím elektronického formuláře. Tyto
ceny budou následně národními regulačními orgány předány Evropské komisi, která je zveřejní
na webu vyhrazeném k tomuto účelu. Spotřebitelé i podniky tak budou moci snáze získat
přehled o službách dostupných na trhu a jejich cenách.
K bodu 8 a 9 (§ 36a )
Ustanovení § 36a vymezuje působnost Úřadu. Vzhledem k tomu, že Úřad má plnit funkci
národního regulátora podle Nařízení a ukládat, vybírat a vymáhat pokuty za porušení
povinností tímto Nařízením stanovených, bylo nezbytné doplnit tuto jeho novou působnost i do
předmětného ustanovení. Základní kompetence Úřadu, a to včetně cenové regulace základních
13

služeb, jsou již obsaženy ve stávající úpravě, a proto není třeba tuto kompetenci Úřadu
vzhledem k určování a posuzování sazeb za přeshraniční balíky podle Nařízení ještě zvláště
stanovovat.
K bodu 10 a 11 (§ 37a odst. 4, 5 a 6)
V souladu s Nařízením se doplňují přestupky, kterých se dopustí poskytovatelé služeb dodávání
balíků a přeshraničního dodávání balíků, pokud poruší povinnosti stanovené tímto Nařízením,
a také sankce za tato porušení. Vzhledem k tomu, že povinnosti poskytovatelů služeb dodávání
balíků se podle Nařízení vztahují k poskytování informací Úřadu, zařazují se tyto přestupky,
resp. stanovení výše horní hranice sazby pokuty za jejich spáchání, do ustanovení, které stanoví
sankce za porušení obdobných povinností provozovatelů poštovních služeb podle stávajícího
znění zákona. Jedná o přestupky závažné, které mohou zásadně ovlivnit informace, které se
dostávají spotřebitelům ohledně sazeb (cen) za služby přeshraničního dodávání balíků, a to jak
spotřebitelům tuzemským, tak i z jiných členských států, což nelze kvalifikovat jako pochybení
formální, ale naopak jako zásah do výkonu veřejné moci a práv spotřebitelů na celoevropské
úrovni. Takové následky lze považovat za závažné, neboť právě dostatek informací o trhu
přeshraničního dodávání balíků a cenách za tyto služby byl důvodem pro vznik Nařízení
o službách přeshraničního dodávání balíků. K zajištění jeho plnohodnotných účinků je
nezbytné právě úplné plnění informačních povinností poskytovatelů služeb, jehož absence
může zkreslovat celkový obraz cenové úrovně těchto služeb a v konečném důsledku ovlivňovat
i volbu spotřebitele. Není stanovena spodní hranice sazby pokuty, přiměřenost musí být
zvažována vždy v rámci řízení o přestupku, Nařízení o službách přeshraničního dodávání
balíků vyžaduje účinné a odrazující sankce. Horní hranice sazby pokuty za nové přestupky tak
odpovídá dosavadním sankcím za obdobné přestupky provozovatelů poštovních služeb a je
odpovídající významu porušované povinnosti.
Část druhá – Změna zákona o ochraně spotřebitele
Článek II
K bodu 1 (§ 23 odst. 21)
V návaznosti na ustanovení článku 7 Nařízení bylo nezbytné rozšířit stávající dozorové
pravomoci České obchodní inspekce, aby mohla v souladu s uvedeným článkem kontrolovat,
zda obchodní podmínky obchodníků, kteří se spotřebiteli uzavírají kupní smlouvu zahrnující
zasílání přeshraničních balíků, obsahují v předsmluvní fázi zpřístupnění informací o tom, jaké
možnosti přeshraničního dodání jsou u dané kupní smlouvy nabízeny, informace o poplatcích
za dodání hrazených spotřebiteli a případně informace o postupech pro řešení stížností.
K bodu 2 a 3 (§ 24)
Vzhledem k tomu, že Nařízení je přímo účinným a použitelným předpisem Evropské unie, jenž
není předmětem transpozice do vnitrostátního práva a vyplývají z něj přímo povinnosti pro
dotčené povinné osoby, je třeba v souladu s jeho článkem 8 stanovit adaptačním právním
předpisem sankce za porušení jednotlivých povinností z Nařízení vyplývajících. Proto se
14

v zákoně doplňují, obdobně jako je tomu v případě zákona o poštovních službách, přestupky za
porušení povinností v článku 7 uvedených a rovněž sankce za tyto přestupky.

Část třetí – ÚČINNOST
K čl. III
Navrhuje se, aby zákon nabyl účinnosti nejpozději dnem, kdy mají členské státy oznámit
Evropské komisi ustanovení právních předpisů, kterými byla přijata opatření a sankce
k zajištění plnění povinností stanovených Nařízením, tedy 23. listopadu 2019.

V Praze dne 15. července 2019

Předseda vlády:
Ing. Andrej Babiš v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA v. r.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 29/2000 o poštovních službách a o
změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Zákon o poštovních službách
ČÁST PRVNÍ
PRÁVNÍ ÚPRAVA POŠTOVNÍCH SLUŽEBA SLUŽEB DODÁVÁNÍ BALÍKŮ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podmínky pro
podnikání v oblasti poštovních služeb, podmínky pro poskytování a provozování poštovních služeb,
práva a povinnosti, které při této činnosti vznikají, jakož i zvláštní práva a zvláštní povinnosti těch
provozovatelů poštovních služeb, kteří mají povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby, a
výkon státní správy a regulaci v oblasti poštovních služeb.
(2) Poštovní službou je činnost prováděná podle poštovní smlouvy a za podmínek stanovených
tímto zákonem. Poštovní služba zpravidla zahrnuje poštovní podání, třídění a přepravu poštovní
zásilky prostřednictvím poštovní sítě a je prováděna za účelem dodání poštovní zásilky příjemci.Za
poštovní službu se považuje i dodání poukázané peněžní částky.
(2) Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské
unie 27)postup poskytovatele služby dodávání balíků a rozsah působnosti a pravomoci Českého
telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) v oblasti služeb přeshraničního dodávání balíků.
(3)Poštovní službou není
a) přeprava poštovních zásilek, pokud je vykonávána osobou, která k těmto zásilkám současně
neprovedla poštovní podání, třídění nebo dodání,
b) služba obdobná poštovní službě, která je vykonávána odesílatelem nebo s ním propojenou
osobou.
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§2
Vymezení základních pojmů
(1)Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) poštovní službou činnost, která zpravidla zahrnuje poštovní podání, třídění a přepravu
poštovní zásilky prostřednictvím poštovní sítě a je prováděna za účelem dodání poštovní
zásilky příjemci;za poštovní službu se považuje i dodání poukázané peněžní částky,
ab)poštovní zásilkou adresná zásilka v konečné podobě, ve které má být provozovatelem dodána;
poštovní zásilkou se rozumí i poštovní balík,
b)c)poštovním poukazem poštovní služba, jejímž účelem je dodání poukázané peněžní částky,
c)d) provozovatelem osoba poskytující poštovní služby nebo zajišťující zahraniční poštovní služby,
d)e) odesílatelem osoba, která je na poštovní zásilce nebo v dokladu o poštovním poukazu jako
odesílatel označena; není- li odesílatel označen, je jím osoba, která poštovní smlouvu uzavřela,
e)f) adresátem osoba, která je na poštovní zásilce nebo v dokladu o poštovním poukazu jako adresát
odesílatelem označena,
f)g)příjemcem adresát, popřípadě jiná osoba, které podle poštovní smlouvy má nebo může být
vydána poštovní zásilka nebo vyplacena poukázaná peněžní částka,
g)h) dodáním vydání poštovní zásilky nebo výplata poukázané peněžní částky provozovatelem
příjemci,
h) i) vrácením vydání poštovní zásilky nebo výplata poukázané peněžní částky provozovatelem
odesílateli, případně jiné osobě, které podle poštovní smlouvy má nebo může být vrácena,
i) j) zahraniční poštovní službou služba, jejíž poskytnutí bylo sjednáno v zahraničí a jejímž účelem
je dodání poštovní zásilky nebo peněžní částky v České republice a která spadá do oblasti
poštovních služeb v té fázi, jež je provozovatelem zajišťována na území České republiky,
j)k)základními službami poštovní služby a zahraniční poštovní služby, které jsou vzhledem k
potřebám veřejnosti pod ochranou státu zajišťovanou způsobem podle tohoto zákona,
k)l)zahraničním provozovatelem ten, kdo se v zahraničí v součinnosti s provozovatelem podílí na
poskytnutí poštovní služby do zahraničí,
l)m)písemností sdělení v písemné podobě na listině určené konkrétní osobě,
m)n)poštovním podáním převzetí poštovní zásilky nebo poukazované peněžní částky
provozovatelem k poskytnutí poštovní služby,
n)o)poštovní sítí systém organizace činností a technologické prvky, technická zařízení, síť
provozoven nebo specifické služby provozovatele, které využívá pro zajištění poskytování
poštovních služeb,
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o)p)expresní zásilkovou službou se rozumí služba, která se mimo větší rychlosti a spolehlivosti
sběru a dodávání poštovních zásilek vyznačuje poskytováním služeb s těmito znaky nebo některým
z nich: záruka dodání ke stanovenému dni, sběr zásilek z výchozího místa, předání adresátovi do
vlastních rukou, možnost změny místa určení a adresáta během přepravy, potvrzení odesílateli
převzetí jeho zásilky, kontrola a sledování odeslaných zásilek, osobní služba zákazníkům a
poskytování služby podle požadavků zákazníka, pokud je požadována.
(2) Poštovní službou podle tohoto zákona není
a) přeprava poštovních zásilek, pokud je vykonávána osobou, která k tě mto zásilkám
současně neprovedla poštovní podání, třídění nebo dodání,
b) služba obdobná poštovní službě, která je vykonávána odesílatelem nebo s ním propojenou
osobou.
§3
Základní služby
(1) Základní služby zahrnují
a) službu dodání poštovních zásilek do 2 kg,
b) službu dodání poštovních balíků do 10 kg,
c) službu dodání peněžní částky poštovním poukazem,
d) službu dodání doporučených zásilek, kterou se rozumí služba poskytující záruku náhrady škody
v paušální výši pro případ ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky a dávající
odesílateli důkaz o poštovním podání poštovní zásilky a případně na jeho žádost důkaz o jejím
dodání adresátovi,
e) službu dodání cenných zásilek, kterou se rozumí služba poskytující záruku náhrady škody pro
případ ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky, a to až do výše odesílatelem udané
hodnoty poštovní zásilky,
f) službu bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby,
g) služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České republiky ve
Světové poštovní unii.
(2) Základní služby musí být poskytovány
a) trvale na celém území České republiky prostřednictvím sítě provozoven, jejichž minimální počet
stanoví na návrh Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“)Úřadu vláda nařízením; do
tohoto počtu se započítávají i provozovny vedené třetí stranou jménem a na účet držitele poštovní
licence,
b) ve stanovené kvalitě, která je v souladu s potřebami veřejnosti,
c) za dostupné ceny umožňující využívání základních služeb v rozsahu odpovídajícím běžné
potřebě osob,
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d) každý pracovní den a musí umožnit v těchto dnech nejméně jedno poštovní podání a dále alespoň
jedno dodání na adresu každé fyzické nebo právnické osoby, nebo ve výjimečných případech,
zejména je- li místo dodání nebezpečné nebo neúměrně obtížně dostupné, které jsou stanoveny
prováděcím právním předpisem podle odstavce 3, jedno dodání do vhodného zařízení nebo
dodávací schrány,
e) způsobem, který odpovídá požadavkům úředního doručování písemností podle zvláštního
právního předpisu.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnou specifikaci jednotlivých základních služeb
včetně rozměrů poštovních balíků a jiných poštovních zásilek a dále stanoví podle odstavce 2
způsob poskytování a zajišťování základních služeb tak, aby byl realizován v kvalitě, jež je ve
veřejném zájmu nezbytná (dále jen „základní kvalitativní požadavky“). Základní kvalitativní
požadavky zabezpečí zejména rychlost, spolehlivost a pravidelnost základních služeb, dostatečnou
hustotu obslužných míst zajišťujících poštovní podání, jakož i nezbytnou úroveň informovanosti
uživatelů o způsobu zajištění základních služeb.

HLAVA X
SLUŽBY DODÁVÁNÍ BALÍKŮ
§ 35a
(1) Poskytovatel služby dodávání balíků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2018/644 o službách přeshraničního dodávání balíků (dále jen „naříze ní o službách
přeshraničního dodávání balíků“) poskytuje informace podle tohoto nařízeníÚřadu.
(2) Informace podle čl. 4 odst. 1, 3 a 5 a podle čl. 5 odst. 1 nařízení o službách
přeshraničního dodávání balíků poskytuje poskytovatel uvedený v odstavci 1 prostřednictvím
elektronického formuláře 28).

HLAVAXXI
STÁTNÍ SPRÁVA A REGULACE
§ 36
Státní správa v oblasti poštovních služeb
Ministerstvo průmyslu a obchodu vykonává státní správu v oblasti poštovních služeb, s
výjimkou věcí svěřených tímto zákonem Úřadu.
§ 36a
(1) Úřad podle tohoto zákona
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a) provádí analýzy všeobecné dostupnosti základních služeb a přezkoumává nutnost uložení
povinnosti poskytovat a zajišťovat základní služby,
b) vede evidenci provozovatelů a uděluje určenému provozovateli, který má povinnost poskytovat a
zajišťovat základní služby, poštovní licenci,
c) stanovuje čisté náklady na poskytování a zajišťování základních služeb, vydává rozhodnutí o
určení předběžných čistých nákladů a o určení čistých nákladů představujících nespravedlivou
finanční zátěž a rozhoduje o povinnosti držitele poštovní licence vrátit do státního rozpočtu
neoprávněně uhrazené náklady,
d) vydává rozhodnutí o ceně základních služeb a vykonává kontrolu cen v oblasti poštovních
služeb, včetně poštovních služeb do zahraničí, a cen za přístup k poštovní infrastruktuře,
e) rozhoduje ve sporech, stanoví- li tak tento zákon,
f)spolupracuje s orgány Evropské unie a s regulačními orgány členských států Evropské unie s
obdobnou věcnou působností zejména při předávání a získávání údajů a informací stanovených
zákonem, rozhodnutími vydanými na základě zákona nebo právními akty Evropské unie a plní další
úkoly, které pro oblast regulace poštovních služeb vyplývají z členství České republiky v Evropské
unii,
g) stanovuje, vybírá a vymáhá poplatky,
h) vykonává kontrolu v oblasti poštovních služeb,
i) vykonává státní statistickou službu, včetně sběru dat, v oblasti poštovních služeb a zahraničních
poštovních služeb,
j) ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností stanovených tímto zákonem a nařízením
o službách přeshraničního dodávání balíků,
k) vydává prováděcí právní předpisy v oblasti poštovních služeb v rozsahu zmocnění podle tohoto
zákona,
l) je exekučním správním orgánem pro vymáhání povinností stanovených tímto zákonem nebo
uložených z moci úřední na jeho základě,
m) rozhoduje o změně poštovních podmínek podle § 6 odst. 4,
n) rozhoduje o změně návrhu smlouvy o přístupu k poštovní infrastruktuře podle § 34 odst. 3.,
o) je příslušným národním regulačním orgáne m podle nařízení o službách přeshraničního
dodávání balíků.
(2) Rada Úřadu provádí přezkum podle § 37 odst. 4, rozhoduje v řízení ve věci poštovní
licence podle § 22, 23, 24 a 25 a vydává rozhodnutí o ceně jednotlivých základních služeb podle §
34a. Proti rozhodnutí Rady Úřadu není přípustný opravný prostředek.

5

(3) Předseda Rady Úřadu v prvním stupni rozhoduje v řízení o výši a úhradě čistých nákladů
a předběžných čistých nákladů podle § 34b a 34c a ve sporech o přístup k poštovní infrastruktuře
podle § 34.
(4) Stanoví- li tento zákon, že o věci rozhoduje Úřad, může statut Úřadu25) stanovit, že v
prvním stupni rozhoduje předseda Rady Úřadu s výjimkou podle odstavce 2.
(5) O rozkladu nebo odvolání proti rozhodnutí Úřadu, které v prvním stupni nevydal
předseda Rady Úřadu, rozhoduje předseda Rady Úřadu s výjimkou podle odstavce 2.
(6) Pokud v prvním stupni vydal rozhodnutí předseda Rady Úřadu, při rozhodování o
odvolání nebo rozkladu v Radě nehlasuje.
§ 37
(1) Úřad dohlíží, zda provozovatelé plní své povinnosti podle tohoto zákona.
(2) Úkony dohledu se uskutečňují
a) prováděním kontroly26); pověření ke kontrole může mít formu průkazu, jehož vzor stanoví
prováděcí právní předpis,
b) využitím poznatků získaných jiným způsobem.
(3) Úřad dále
a) zaujímá stanovisko ke sporům týkajícím se poskytování a zajišťování poštovních služeb, o které
byl požádán, pokud je toho k vyřešení sporu zapotřebí,
b) nejméně jednou ročně vhodným způsobem zveřejní, včetně zveřejnění v Poštovním věstníku,
souhrnnou zprávu o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence tímto zákonem,
c) činí další opatření v zájmu řádného poskytování a zajišťování základních služeb,
d) v pochybnostech rozhoduje, zda se v případě určité služby jedná o poštovní službu, a to na žádost
nebo z vlastního podnětu,
e) za každé zúčtovací období zveřejní zprávu, která obsahuje informace o ověřené výši čistých
nákladů, o nehmotných a tržních výhodách držitele poštovní licence podle § 34b a o provedených
úhradách předběžných čistých nákladů a čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční
zátěž; tato zpráva je součástí výroční zprávy o činnosti Úřadu podle zákona o elektronických
komunikacích.
(4) Úřad pravidelně přezkoumává úroveň kvality a způsob poskytování a zajišťování
základních služeb a jejich všeobecnou dostupnost na celém území České republiky podle
základních kvalitativních požadavků; v případě přezkumu všeobecné dostupnosti služby dodání
peněžní částky poštovním poukazem Úřad bere v úvahu obdobné služby v oblasti platebního styku,
které nejsou poštovními službami. Úřad rovněž pravidelně přezkoumává povinnost držitele
poštovní licence poskytovat a zajišťovat základní služby. Na základě výsledku přezkumu a po
konzultaci s dotčenými subjekty podle odstavce 5 může Úřad zahájit výběrové řízení podle § 22
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odst. 2 nebo řízení o změně poštovní licence podle § 23 nebo uveřejní v Poštovním věstníku sdělení
o neuložení povinnosti poskytovat a zajišťovat některou ze základních služeb. Přezkum podle věty
druhé musí být dokončen nejpozději 6 kalendářních měsíců před koncem platnosti poštovní licence.
(5) Úřad konzultuje podle odstavce 4
a) rozsah základních služeb, které budou předmětem neuložení nebo uložení povinnosti poskytovat
a zajišťovat základní služby, a území, jehož se bude neuložení nebo uložení povinnosti poskytovat a
zajišťovat základní služby týkat,
b) odůvodněný záměr Úřadu povinnost poskytovat a zajišťovat jednotlivou základní službu
1. neuložit, neboť poskytování dotčené základní služby na celém území státu nebo na jeho části je
zajištěno za podmínek srovnatelných s požadavky na zajištění základních služeb podle tohoto
zákona, aniž by bylo nutné tuto povinnost uložit,
2. uložit, neboť poskytování dotčené základní služby na celém území státu nebo na jeho části není
zajištěno za podmínek srovnatelných s požadavky na zajištění základních služeb podle tohoto
zákona.
(6) Výsledky konzultace Úřad uveřejní v Poštovním věstníku.

Přestupky
§ 37a
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší některou z povinností podle § 16 odst. 1,
b) zjišťuje obsah poštovní zásilky v rozporu s § 16 odst. 5,
c) podniká v oblasti poštovních služeb bez oprávnění nebo v rozporu s obecnými podmínkami
podnikání podle § 17,
d) poskytuje poštovní službu nebo zajišťuje zahraniční poštovní službu bez oprávnění podle § 18
odst. 1,
e) nesplní povinnost podle § 18 odst. 5 nebo 6, nebo
f) provozuje službu dodání peněžní částky poštovním poukazem bez poštovní licence v rozporu s §
20.
(2) Provozovatel se dopustí přestupku tím, že
a) nezpřístupní poštovní podmínky podle § 4 odst. 1,
b) neuzavře poštovní smlouvu podle § 4 odst. 2,
c) v rozporu s § 6 odst. 4 neprovede ve lhůtě stanovené Úřadem změnu poštovních podmínek,
d) neuveřejní informaci o změně poštovních podmínek podle § 6 odst. 3,
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e) zachází s poštovní zásilkou nebo poukázanou peněžní částkou v rozporu s § 7 odst. 1,
f) otevře nebo prohlíží poštovní zásilku v rozporu § 8 odst. 1, 2 a 4,
g) neinformuje o otevření poštovní zásilky při dodání adresáta, popřípadě odesílatele při vrácení
poštovní zásilky podle § 8 odst. 3,
h) prodá poštovní zásilku v rozporu s § 9 odst. 1 a 2,
i) nevydá čistý výtěžek podle § 9 odst. 3,
j) zničí poštovní zásilku v rozporu s § 10,
k) nevyplatí poukázanou peněžní částku v rozporu § 11,
l) v rozporu s § 16 odst. 7 nevydá poštovní zásilku nebo neumožní jiná opatření dotýkající se
poštovní zásilky,
m) nesplní povinnost podle § 18 odst. 4,
n) neplní informační povinnost podle § 32a,
o) neplní povinnost podle § 34 odst. 12, nebo
p) v rozporu s § 6 odst. 2 neuvede v poštovních podmínkách veškeré požadované informace nebo je
uvede nesrozumitelným, neúplným nebo obtížně přístupným způsobem.
(3) Držitel poštovní licence se dopustí přestupku tím, že
a) poruší poštovní povinnost podle § 33 odst. 1 písm. a),
b) nabízí poštovní služby v rozporu s § 33 odst. 1 písm. b),
c) poruší některou z povinností podle § 33 odst. 4,
d) poruší některou z povinností podle § 33 odst. 5, 7, 8 nebo 9,
e) neplní některou z povinností podle § 33a,
f) poruší některou z povinností podle § 34 odst. 2, 3, 9 nebo 10, nebo
g) nabízí základní služby, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, v rozporu s rozhodnutím o
ceně podle § 34a odst. 2.
(4) Poskytovatel služby dodávání balíků podle nařízení o službách přeshraničního
dodávání balíků se dopustí přestupku tím, že neposkytne informace podle tohoto nařízení
v rozsahu a způsobe m stanoveným v § 35a.
(5) Poskytovatel služby přeshraničního dodávání balíků podle nařízení o službách
přeshraničního dodávání balíků se dopustí přestupku tím, že nepře dloží Úřadu do 31. ledna
každého kalendářního roku ve řejný seznam sazeb podle čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení způsobe m
stanoveným v § 35a.
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(4)(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo f), nebo podle odstavce 3
písm. e),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b), nebo podle odstavce 2 písm.
f) nebo l), nebo podle odstavce 3 písm. a), c), d), f) nebo g),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), nebo podle odstavce 2 písm. b), e), i),
k), m), n), nebo p), nebo podle odstavce 3 písm. b), nebopodle odstavců 4 a 5, nebo
d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), c), d), g), h), j) nebo o).

§ 37b
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá Úřad.

HLAVA XIXII
SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných
pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby.
1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/39/ES ze dne 10. června 2002, kterou se mění
směrnice 97/67/ES s ohledem na další otevření poštovních služeb Společenství hospodářské
soutěži.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění
směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství.
Například § 86 až 87a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2)

3)

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

) Například § 86 až 87a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 265/2001 Sb., § 7 až 12 zákona č.
154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 290/2005 Sb., § 8 až 12 zákona
č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, zákon č. 13/1993 Sb., Celní zákon, ve znění
pozdějších předpisů.
3a

3b)

Například zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
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Například čl. 27 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických
stycích.
4)

Například zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 164/1999 Sb.
5)

6)

Čl. 13 Listiny základních práv a svobod.

Například § 7 až 12 zákona č. 154/1994 Sb., § 11 až 16 zákona č. 67/1992 Sb., ve znění zákona
č. 153/1994 Sb. a zákona č. 88/1995 Sb.

9a)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

10)

Například zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění zákona č.
135/1997 Sb.
11)

Například závazky podle Světové poštovní úmluvy a jejího Závěrečného protokolu, Ujednání o
poštovních peněžních službách, Řádu listovních zásilek a jeho Závěrečného protokolu, Řádu
poštovních balíků a jeho Závěrečného protokolu, Řádu Ujednání o poštovních peněžních službách a
jeho Závěrečného protokolu.
12)

13)

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

14)

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

14c)
15)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Zákon č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon), ve znění zákona č. 86/1950 Sb. a zákona č.
88/1950 Sb.
Vládní nařízení č. 240/1949 Sb., kterým se provádí poštovní zákon.
16)

Vyhláška č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád), ve znění
vyhlášky č. 59/1991 Sb.
17)

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

18)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
19)

20)

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

21)

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

22)

§ 27 a násl. obchodního zákoníku.

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
23)

10

§ 158 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona
č. 427/2010 Sb.
24)

§ 107 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
25)

26)

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

26)

§ 20f písm. l) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

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

27)

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

28)

Zákon o ochraně spotřebitele
§ 23
Dozor nad ochranou spotřebitele
(1) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí
Českáobchodníinspekce16 ), s výjimkou dozoru podle odstavců 2 až 4, 7 až 11, 15 až 17 a 19.
(2) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5b, § 8, §
9, 14a a 17 na úseku zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků provádí Státní
zemědělská a potravinářská inspekce17).
(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5b, § 8, §
9, § 10 odst. 1 a 3, § 14a a 17, pokud jde o prodej výrobků a poskytování služeb, které jsou
upraveny zákonem o ochraně veřejného zdraví, provádějí krajské hygienické stanice18).
(4) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5b, § 8, §
9, 14a a 17 na úseku veterinární péče provádějí Státní veterinární správa, krajské veterinární správy
a Městská veterinární správa v Praze19).
(5) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 9 až 13, § 14a až 16 a § 18 v oblasti
obchodu a služeb21 ) provádějí též obecní živnostenské úřady, příslušné podle umístění provozovny.
Nelze- li určit místní příslušnost podle umístění provozovny, provádějí dozor obecní živnostenské
úřady podle místa realizované činnosti.
(6) Inspektor České obchodní inspekce nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
který provedl dozor na trhu podle tohoto zákona a zjistil výrobky, které naplňují znaky porušení
ustanovení § 8, a bylo- li prokázáno, že se jedná o výrobky nebo zboží, vůči nimž celní úřad
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vykonává působnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, je oprávněn takovéto
výrobky nebo zboží zajistit. Zjištění a zajištěné výrobky nebo zboží postoupí celnímu úřadu.
(7) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5b, § 8, § 9, § 10 odst. 1 písm.
a) a § 10 odst. 5 až 7, § 11, 12 a 14a na úseku střelných zbraní a střeliva provádí Český úřad pro
zkoušení zbraní a střeliva25).
(8) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5b, § 6, 12 a 14 vykonává
Česká národní banka u osob podléhajících jejímu dohledu podle zákona upravujícího postavení a
působnost České národní banky při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na základě
povolení, licence nebo registrace České národní banky.
(9) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5b a § 8 na úseku léčiv provádí
Státní ústav pro kontrolu léčiv27).
(10) Při výkonu dozoru v oblasti regulace reklamy, která je nekalou obchodní praktikou
podle tohoto zákona, se postupuje podle zákona o regulaci reklamy28).
(11) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 6, 12 a 14 na úseku podnikání
v energetických odvětvích provádí Energetický regulační úřad.
(12) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností nebo požadavků
stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se zakazuje uvádět na
trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže29),
nejedná- li se o surové kočičí a psí kůže.
(13) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností nebo požadavků
stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, který upravuje názvy textilních vláken a
související označování materiálového složení textilních výrobků 31). Postup při provádění dozoru se
řídí též přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví požadavky na dozor nad
trhem týkající se uvádění výrobků na trh32).
(14) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z
ustanovení občanského zákoníku upravujících spotřebitelskou smlouvu, ve které se za úplatu
sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby 30).
(15) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 až 5b, § 6, § 8, § 9, § 11 až 14, §
15 až 16 a v § 19 na úseku služeb elektronických komunikací a poštovních služeb provádí Český
telekomunikační úřad.
(16) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem u profese vykonávané
členem profesní komory s povinným členstvím provádí příslušný orgán stanovený zvláštním
právním předpisem a zjištěné porušení postihuje podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou
profesí v oblasti finančních služeb, kde je k dozoru příslušná Česká národní banka.
(17) Dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů stanovených v části
páté tohoto zákona provádí Úřad pro ochranu osobních údajů.
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(18) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v
článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů
on- line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on- line).
(19) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených
přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím neoprávněné zeměpisné blokování49).
(20)Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3, § 3a, § 4 až 6, § 9, § 11, § 11a, §
13, § 16 a § 19 při provozování hazardních her provádí celní úřady.
(21)Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených
v čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 o službách přeshraničního
dodávání balíků.

Přestupky
§ 24
(1) Výrobce, dovozce, vývozce, dodavatel, prodávající nebo jiný podnikatel se dopustí přestupku
tím, že
a) poruší zákaz používání nekalých obchodních praktik,
b) vyrábí, dováží, vyváží, nabízí, prodává nebo daruje výrobky nebezpečné svou zaměnitelností s
potravinami,
c) poruší zákaz vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se
zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky
obsahující tyto kůže29),
d) vyrábí, dováží, uvádí na trh, nabízí nebo prodává textilní výrobky neoznačené podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího názvy textilních vláken a související označování
materiálového složení textilních výrobků31 ), nebo textilní výrobky, k nimž není připojena obchodní
dokumentace podle tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie33 ), nebo
e) použije neoprávněně ekoznačku.
(2) Výrobce nebo podnikatel jako osoba odpovědná za první uvedení obuvi na trh
Evropského společenství se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10a neoznačí materiály použité
v hlavních částech obuvi nebo tyto údaje neposkytne dodavateli, či prodávajícímu.
(3) Výrobce, dovozce nebo prodávající se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 18a
používá názvy jednotlivých druhů křišťálového skla a jim přiřazené symboly nebo nedoplní firemní
nebo výrobní označení či značku nebo obchodní firmu nebo název obsahující označení „křišťál“,
„křišťálové“,„crystal“ nebo odvozeniny upřesňujícími údaji.
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(4) Dodavatel, prodávající nebo vývozce se dopustí přestupku tím, že nabízí, prodává nebo
vyváží výrobky, které byly určeny pro humanitární účely a označeny nápisem „humanita“ podle
zvláštního právního předpisu7).
(5) Výrobce nebo dovozce se dopustí přestupku tím, že bez zbytečných průtahů nebo ve
lhůtě stanovené dozorovým orgánem nezajistí na základě rozhodnutí dozorového orgánu o stažení
výrobku z trhu nebo na základě vyrozumění dodavatelem nebo prodávajícím o stažení výrobku z
trhu způsob převzetí výrobku nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou, anebo o vrácení nebo
zpětném převzetí výrobku stahovaného z trhu nevyrozumí dozorový orgán.
(6) Dodavatel se dopustí přestupku tím, že nezajistí neprodleně na základě vyrozumění
prodávajícího nebo na základě rozhodnutí dozorového orgánu o stažení výrobku z trhu vrácení
výrobku nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou, anebo o vrácení nebo zpětném převzetí
výrobku stahovaného z trhu nevyrozumí dozorový orgán.
(7) Prodávající se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní povinnost poctivého prodeje výrobků nebo poskytování služeb podle § 3,
b) v rozporu s § 3a používá telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou,
c) při prodeji výrobků nebo poskytování služeb poruší zákaz diskriminace spotřebitele podle § 6,
d) poruší zákaz nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující práva
duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení podle zvláštního právního předpisu4b),
e) nesplní informační povinnost podle § 9 a § 10 odst. 2,
f) nezajistí, aby jím prodávané výrobky byly označeny podle § 10 odst. 1, 3 a 4,
g) odstraní nebo změní označení výrobků nebo jiné údaje uvedené výrobcem, dovozcem nebo
dodavatelem,
h) neupozorní při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků,
jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, spotřebitele předem na tyto skutečnosti nebo takové
výrobky prodává společně s ostatními výrobky anebo v provozovně, v místě vyhrazeném k prodeji
takových výrobků, umístí předměty, které neslouží k prodeji,
i) poskytuje informace v rozporu s § 11,
j) neinformuje spotřebitele podle § 11a,
k) informaci o ceně poskytuje v rozporu s § 12,
l) neinformuje spotřebitele podle § 13,
m) neposkytne spotřebiteli informace podle § 14 nebo čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 524/2013,
n) nepředvede spotřebiteli výrobek podle § 15 odst. 1,
o) nevydá spotřebiteli potvrzení podle § 15 odst. 2,
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p) nevydá spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky podle § 15 odst. 3,
q) nevydá spotřebiteli na jeho žádost řádně vyplněný doklad o zakoupení výrobku nebo o
poskytnutí služby s údaji stanovenými v § 16 odst. 1,
r) nevyznačí v dokladu o zakoupení výrobku v případě prodeje s následnou dodávkou místo určení
a datum dodávky,
s) nevyznačí při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků,
jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, tyto skutečnosti v dokladu o zakoupení výrobku,
t) nesplní povinnost prodeje výrobku v hygienicky nezávadném obalu podle § 17,
u) neinformuje spotřebitele o peněžní částce za výkup vratných zálohovaných obalů podle § 18
odst. 1, nebo v rozporu s § 18 odst. 2 neinformuje spotřebitele o změně peněžní částky za výkup
vratných zálohovaných obalů anebo o ukončení výkupu vratných zálohovaných obalů anebo výkup
vratných zálohovaných obalů zastaví,
v) v rozporu s § 19 odst. 1 nepřijme reklamaci nebo nevydá spotřebiteli písemné potvrzení o
reklamaci se stanovenými údaji,
w) nezajistí, aby v provozovně byl po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený
vyřizováním reklamace,
x) nerozhodne o reklamaci nebo ji nevyřídí podle § 19 odst. 3,
y) neposkytne při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu informace podle §
19 odst. 4, nebo
z) nesplní některou z povinností podle § 20s.
(8) Prodávající se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 23a odst. 6 nevyrozumí bez zbytečných průtahů nebo ve lhůtě stanovené
dozorovým orgánem výrobce, dovozce nebo dodavatele, že výrobek je na základě rozhodnutí
dozorového orgánu stahován z trhu,
b) v rozporu s § 23a odst. 6 neprodleně nezajistí způsob vrácení výrobku nebezpečného svou
zaměnitelností s potravinou,
c) v rozporu s § 23a odst. 6 nevyrozumí dozorový orgán o vrácení nebo zpětném převzetí výrobku
stahovaného z trhu, nebo
d) poruší některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3, 4 nebo 5 přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího neoprávněné zeměpisné blokování49).
e)

nezpřístupní informace podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644.

(9) Prodávající uvedený v § 20 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že
a) neoznámí údaje České obchodní inspekci podle § 20 odst. 1,
b) neučiní oznámení České obchodní inspekci ve lhůtě podle § 20 odst. 3, nebo
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c) v oznámení České obchodní inspekci podle § 20 odst. 1 uvede nepravdivé nebo neúplné údaje.
(10) Prodávající uvedený v § 20 odst. 1 nebo právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba uvedená v § 20a odst. 2 se dopustí přestupku tím, že v pozvání k účasti na organizované akci
neuvede údaje podle § 20a odst. 1, nebo je uvede nepravdivě nebo neúplně.
(11) Prodávající uvedený v § 20b odst. 1 se dopustí přestupku tím, že během organizované
akce nebo před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy od spotřebitele požaduje nebo od
něj přijme plnění odpovídající kupní ceně nabízeného výrobku nebo služby anebo její části, či
zálohu na uhrazení ceny nebojakýkoli jiný poplatek.
(12) Prodávající jako osoba, která v souvislosti s nabízením nebo uzavíráním smlouvy, ve
které se za úplatu sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby podle §
1852 občanského zákoníku, se dopustí přestupku tím, že
a) neposkytne spotřebiteli údaje podle § 1854 odst. 2 občanského zákoníku v rozsahu a způsobem
tam uvedeným,
b) neuvede zřetelně na pozvánce k nabídkové nebo prodejní akci účel a povahu této akce a nezajistí,
aby byly po celou dobu jejího trvání spotřebiteli k dispozici údaje podle § 1854 odst. 2 občanského
zákoníku,
c) neupozorní výslovně spotřebitele s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy, nebo než
je spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření smlouvy, na jeho právo odstoupit od smlouvy, nebo
na délku lhůty k odstoupení a na zákaz platby záloh a jiných plnění nebo jejich zajištění v průběhu
lhůty pro odstoupení,
d) nesdělí spotřebiteli údaje podle § 1854 odst. 2 v jazyce požadovaném podle § 1854 odst. 3
občanského zákoníku nebo neuzavře se spotřebitelem smlouvu v jazyce požadovaném v § 1860
občanského zákoníku nebo nevydá spotřebiteli úřední překlad textu smlouvy do jazyka uvedeného v
§ 1860 občanského zákoníku,
e) neuvede ve smlouvě údaje podle § 1856 odst. 1 občanského zákoníku,
f) neposkytne spotřebiteli řádně vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy,
g) neposkytne spotřebiteli písemně údaje podle § 1854 odst. 2 nebo písemně neupozorní na jejich
změny,
h) nezajistí, aby spotřebitel podepsal zvlášť každé ujednání o právu na odstoupení od smlouvy, o
lhůtě k odstoupení a o zákazu platby záloh a jiných plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty pro
odstoupení,
i) nevydá spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení,
j) nerozdělí u smlouvy, kterou se nabývá za úplatu právo na výhodu spojenou s ubytováním,
popřípadě s dopravou nebo jinými službami, platby do ročních splátek v téže výši, popřípadě se
zohledněním vývoje cen, je- li to sjednáno, nebo nezašle spotřebiteli výzvu k provedení platby
písemně nejpozději 14 dnů přede dnem splatnosti,
16

k) v rozporu s § 1864 občanského zákoníku požaduje nebo přijímá od spotřebitele zálohu či jiné
plnění nebo jejich zajištění, nebo
l) uvádí na trh nebo prodává užívání ubytovacího zařízení s noclehem na více než 1 časový úsek
nebo výhodu spojenou s ubytováním popřípadě včetně dopravy nebo jiných služeb jako investici.
(13)Provozovatel tržiště (tržnice) se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 14a nevede nebo
nepředloží evidenci prodávajících.

(14) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7 písm. b), e), m) až s), u), w), y), z) a odstavce
8 pís m. e),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 11 a 12,
c) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až e), odstavců 2 a 3, odstavce 7 písm.
c), f), h), i), j), l), t), v), x) a odstavce 8 písm. d),
d) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b), odstavce 4, odstavce 7 písm. a),
d), g), k) a odstavců 9, 10 a 13,
e) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 5 a 6 a odstavce 8.

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a
soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších
předpisů.
4b)

7)

§ 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.

16)

Zákon ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
17)

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
18)

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
19)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti
ochrany zájmů spotřebitelů.
20)
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§ 43 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
21)

) Například § 11a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a
tlumočnících.
21a

21b)

Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.

21c)

§ 47 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon.

21d)

§ 11 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o
změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve
znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
21e)

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o
změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve
znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
25)

26)

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o
léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
27)

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších
předpisů.
28)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se
zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky
obsahující tyto kůže.
29)

30)

§ 1852 až 1867 občanského zákoníku.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech
textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení
směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES.
31)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se
stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, a kterým se
zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.
32)

Článek 14 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září
2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních
výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES
a 2008/121/ES.
33)
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Nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2018 o řešení
neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní
příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení
(ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES.
49)
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Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změ ně některých zákonů (zákon o poštovních službách),
ve znění pozdě jších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdě jších předpisů
Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm., apod.)
§ 1 odst. 2

Obsah

Odpovídající předpis EU
Celex č.

32018R0644
(2) Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie27)postup poskytovatele
služby dodávání balíků a rozsah působnosti a pravomoci
Českého teleko munikačn ího úřadu (dále jen „Úřad“)
v oblasti služeb přeshraničního dodávání balíků.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/ 644
ze dne 18. dubna 2018 o službách přeshraničního dodávání
balíků.“.
27)

§ 35a odst. 1
32018R0644
a2
(1) Poskytovatel služby dodávání balíků podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
2018/644
o
službách přeshraničního dodávání balíků (dále jen
„nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků“)
poskytuje informace podle tohoto nařízení Úřadu.
(2) Informace podle čl. 4 odst. 1, 3 a 5 a podle čl. 5 odst. 1
nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků
1
poskytuje
poskytovatel
uvedený
v odstavci
prostřednictvím elektronického formu láře28).
28)

Prováděcí nařízen í Ko mise (EU)2018/1263 ze dne 20.

Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)
Čl. 1
Tímto nařízením se stanoví zvláštní ustanovení na podporu
zlepšení služeb přeshraničního dodávání balíků, která doplňují
ustanovení směrnice 97/67/ ES, pokud jde o :
a) regulační dohled týkající se služeb dodávání balíků;
b) transparentnost sazeb a posouzení sazeb za některé služby
přeshraničního dodávání balíků pro účely určování, které sazby
jsou nepřiměřeně vysoké;
c) informace pro spotřebitele poskytnuté obchodníky týkající
se služeb přeshraničního dodávání balíků.

Čl. 4 odst. 3 a 3. Do 30. června každého kalendářního roku všichni
5
poskytovatelé služeb dodávání balíků předlo ží národnímu
regulačnímu orgánu členského státu, v němž jsou usazeni, tyto
informace, pokud již dotčený národní regulační orgán o tyto
informace nepožádal a neobdržel je:
a) roční obrat ze slu žeb dodávání balíků za předchozí
kalendářní ro k v členském státě, v němž jsou usazeni, v členění
na vnitrostátní, přícho zí a odchozí přeshraniční služby
dodávání balíků;
b) počet osob, které pro ně v průběhu předchozího
kalendářního roku pracovaly a byly zapojeny do poskytování
služeb dodávání balíků v členském státě, v němž jsou usazeni,
včetně
členění
zobrazujícího
počet
osob
podle
zaměstnaneckého poměru, a zejména těch, které p racující na

září 2018, který m se stanoví formu láře pro předkládání
informací ze strany poskytovatelů služeb dodávání balíků
podle nařízen í Evropského parlamentu a Rady (EU)
2018/644.“.

plný a částečný úvazek, těch, které jsou dočasnými
zaměstnanci a těch, které jsou osobami samostatně výdělečně
činnými;
c) počet balíků zpracovaných za předchozí kalendářní ro k
v členském státě, v němž jsou usazeni, ro zčleněný podle
vnitrostátních, příchozích a odchozích přeshraničních balíků;
d) názvy jejich subdodavatelů, spolu s jakýmikoli informacemi,
které mají, týkajícími se povahy služeb dodávání balíků
poskytovaných těmito subdodavateli;
e) jakýko li veřejně dostupný ceník služeb dodávání balíků
platný dne 1. ledna každého kalendářního roku, pokud je
k dispozici.
5. Národní regulační orgány mohou požadovat informace
doplňující požadavky uvedené v odstavcích 1 a 3, pokud je to
nezbytné a přiměřené.

36a odst. 1
písm. o)

Úřad podle tohoto zákona
32018R0644
o) je příslušným národním regulačn ím o rgánem podle
nařízení o slu žbách přeshraničního dodávání balíků.

Čl. 6

1. Na základě veřejných seznamů sazeb získaných podle
článku 5 určí národní regulačn í orgán u každé z jednotlivých
poštovních zásilek uvedených v příloze přeshraniční sazby,
používané poskytovatelem služeb dodávání balíků s původem
v jeho členském státě, na které se vztahuje povinnost
všeobecných služeb a které národní regulační orgán objekt ivně
považuje za nutné posoudit.
2. Národní regulační orgán objektivně a v souladu se
zásadami stanovenými v člán ku 12 směrnice 97/ 67/ ES posoudí
přeshraniční sazby určené podle odstavce 1 s cílem určit
přeshraniční sazby, které považuje za nepřiměřeně vysoké. Při
tomto posouzení národní regulační orgán zohlední zejména
tyto prvky:
a) vnitrostátní a jakékoli další příslušné sazby za srovnatelné
služby dodávání balíků v členském státě původu a v členském
státě určení;
b) jakékoli použit í jednotné sazby pro dva nebo více členských
států;
c) dvoustranné objemy, zvláštní náklady na přepravu nebo
zpracování, další související náklady a normy kvality služeb;

d) pravděpodobný dopad platných přeshraničních sazeb na
jednotlivé uživatele a uživatele z řad malých a středních
podniků, včetně těch usazených v odlehlých nebo řídce
osídlených oblastech, a na jednotlivé uživatele se zdravotním
postižením nebo sníženou pohyblivostí, pokud možno aniž by
tak vzn ikla nepřiměřená zátěž.
3. Vedle prv ků uvedených v odstavci 2 mů že národní
regulační orgán, pokud to považuje za nezbytné, také přih lížet
zejména k těmto prvků m:
a) zda sazby podléhají zvláštní cenové regulaci podle
vnitrostátních právních předpisů;
b) zda je v souladu s příslušnými použitelný mi právními
předpisy zjištěno zneužití dominantního postavení na trhu.
4. Ko mise stanoví pokyny k metodice, která se použije
v souvislosti s prvky uvedenými v odstavcích 2 a 3.
5. Po kud to pro účely posouzení podle odstavce 2 považuje
národní regulační orgán za nezbytné, vyžádá si v souvislosti
s těmito sazbami veškeré další relevantní důkazy, které jsou
pro provedení tohoto posouzení nezbytné.
6. Důkazy uvedené v odstavci 5 se národnímu regulačnímu
orgánu předloží do jednoho měsíce od doručení žádosti, spolu
s případným odůvodněním posuzovaných sazeb.
7. Národní regulační orgán předlo ží své posouzení Ko misi do
30. června příslušného kalendářního roku. Ved le toho předloží
národní regulační orgán Ko misi i nedůvěrnou verzi tohoto
posouzení.
8. Ko mise nedůvěrnou verzi posouzení předlo ženou
národními regulačními orgány bezodkladně zveřejní, v každém
případě do jednoho měsíce od doručení.
Zákon č.
21) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad 32018R0644
634/1992 Sb. dodržováním povinností stanovených v článku 7 nařízení
§ 23 odst. 21 Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 o službách
přeshraničního dodávání balíků.“.

Čl. 8

Členské státy stanoví pravidla pro u kládání sankcí za porušení
tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění
jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné,
přiměřené a odrazu jící.

Úřad podle tohoto zákona
32018R0644
j) ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností
stanovených tímto zákonem a nařízen ím o slu žbách
přeshraničního dodávání balíků,
o) je příslušným národním regulačn ím o rgánem podle
nařízení o slu žbách přeshraničního dodávání balíků.
§ 37a odst. 4 (4) Poskytovatel služby dodávání balíků podle nařízení o
službách přeshraničního dodávání balíků se dopustí
a 5;
přestupku tím, že neposkytne informace podle tohoto
nařízení v rozsahu a způsobem stanoveným v § 35a.
(5) Poskytovatel služby přeshraničního dodávání balíků
podle nařízen í o službách přeshraničního dodávání balíků
se dopustí přestupku tím, že nepředloží Úřadu do 31. ledna
každého kalendářního roku veřejný seznam sazeb podle čl.
5 odst. 1 tohoto nařízení způsobem stanoveným v § 35a.“.
§ 36a pís m.
j) a pís m. o);

Čl. 8

Členské státy stanoví pravidla pro u kládání sankcí za porušení
tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění
jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné,
přiměřené a odrazu jící.

(8) Prodávající se dopustí přestupku tím, že
634/1992 Sb.
§ 24 odst. 8 e) nezpřístupní informace podle čl. 7 nařízení Evropského
písm. e)
parlamentu a Rady (EU) 2018/644.“.
Číslo předpisu EU (kód CELEX)
32018R0644
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Nařízení Ev ropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 ze dne 18. dubna 2018o službách přeshraničního dodávání balíků

