III.
Poštovní licence udělená tímto rozhodnutím je platná do 31. prosince 2017.
Odůvodnění:
Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 221/2012 Sb., který v přechodných
ustanoveních určil držitele poštovní licence. Podle čl. II bodu 2 tohoto zákona se nabytím
jeho účinnosti stala držitelem poštovní licence do 31. prosince 2017 Česká pošta, s.p., které
byla zákonem uložena povinnost na celém území České republiky poskytovat a zajišťovat
základní služby podle § 3 zákona o poštovních službách.
Správní orgán zaslal dne 23. ledna 2013 České poště, s.p. oznámení o zahájení
správního řízení ve věci udělení poštovní licence, neboť čl. II bod 3 zákona č. 221/2012 Sb.
ukládá Českému telekomunikačnímu úřadu udělit poštovní licenci osobě podle čl. II bodu 2
tohoto zákona do 60 dnů ode dne nabytí jeho účinnosti.
Vzhledem k tomu, že udělení této poštovní licence stanoví přímo přechodná
ustanovení zákona č. 221/2012 Sb., nebylo vyhlášeno výběrové řízení předpokládané § 22
zákona o poštovních službách, které se tak uplatní až v dalších případech udílení poštovní
licence. Příslušným správním orgánem v tomto správním řízení je Rada Českého
telekomunikačního úřadu analogicky jako ve věci udělení poštovní licence podle § 36a
odst. 2 zákona o poštovních službách.
Podle § 21 zákona o poštovních službách je obsahem poštovní licence povinnost
zajistit všeobecnou dostupnost některých nebo všech základních služeb na celém území
České republiky nebo na jeho části (poštovní povinnost) a doba platnosti této poštovní
licence.
K části I. výroku.
V souladu s čl. II bodem 3 zákona č. 221/2012 Sb. a podle § 21 zákona o poštovních
službách je obsahem poštovní licence udělené tímto rozhodnutím povinnost zajistit
všeobecnou dostupnost všech základních služeb uvedených v § 3 zákona o poštovních
službách na celém území České republiky. Správní orgán tak uložil tímto rozhodnutím
poštovní povinnost vztahující se na všechny základní služby, které jsou uvedeny v části I.
výroku.
Základní služby musí být nabízeny v souladu s podrobnou technickou specifikací
stanovenou vyhláškou k provedení § 3 odst. 3 zákona o poštovních službách, kterou je ke
dni vydání tohoto rozhodnutí vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých
základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování. Tato
vyhláška stanoví zejména rozměry jednotlivých druhů poštovních zásilek.
K části II. výroku.
Zákon o poštovních službách stanoví v § 3 odst. 2 v souladu s ustanoveními 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 ve znění
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008 základní
požadavky na poskytování základních služeb.
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Správní orgán v části II. výroku rozhodnutí stanovil držiteli poštovní licence povinnost
poskytovat základní služby tak, aby byly splněny tyto základní obecné zákonné požadavky
na způsob poskytování těchto služeb.
Další požadavky na způsob poskytování a zajišťování základních služeb stanoví
vyhláška č. 464/2012 Sb. v části základní kvalitativní požadavky. Základní kvalitativní
požadavky musí zabezpečit 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.
Plnění poštovní povinnosti způsobem, který je v souladu s těmito základními
kvalitativními požadavky a v souladu s potřebami veřejnosti, včetně soustavného
poskytování informací o základních službách a způsobu jejich užití ukládá držiteli poštovní
licence § 33 odst. 1 zákona o poštovních službách.
Zákon o poštovních službách ukládá držiteli poštovní licence povinnost poskytovat
základní služby, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, za nákladově orientované ceny
s určitými výjimkami. Nákladově orientovanou cenou se rozumí cena, která zahrnuje
efektivně a účelně vynaložené náklady a přiměřený zisk a která se stanovuje tak, aby
zajistila návratnost investic v přiměřeném časovém období a zohlednila příslušná rizika.
Výjimky, kdy neplatí tato povinnost, se vztahují na případy, kdy držitel poštovní licence
sjedná ceny, které zahrnují nižší míru zisku, než je přiměřený, kdy se jedná o základní
službu bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby, nebo kdy je
uplatněna regulace cen podle § 34a zákona o poštovních službách.
Podle § 3 zákona o poštovních službách musí být základní služby poskytovány za
dostupné ceny. Za tímto účelem Český telekomunikační úřad sleduje vývoj úrovně těchto
cen a pravidelně přezkoumává jejich dostupnost. Pokud by Český telekomunikační úřad
zjistil, že základní služby poskytované za nákladově orientované ceny nejsou cenově
dostupné, uplatní regulaci cen vydáním rozhodnutí o ceně.
Další povinností držitele poštovní licence je nabízet poštovní služby, na něž se
vztahuje poštovní povinnost, podle poštovních podmínek s výjimkou případů, kdy zákon
o poštovních službách stanoví jinak.
K části III. výroku.
Platnost poštovní licence stanoví zákon č. 221/2012 Sb. a v souladu s čl. II bodem 2
tohoto zákona je poštovní licence udělená tímto rozhodnutím platná do 31. prosince 2017.
Účastník řízení byl správním orgánem v zaslaném oznámení o zahájení správního
řízení vyzván k vyjádření a navržení důkazů a byla mu poskytnuta lhůta 10 dnů ode dne
doručení oznámení.
Účastník řízení ve stanovené lhůtě zaslal své připomínky a navrhl změnu znění části II.
výroku tak, aby byla upravena formulace v části týkající se poskytování základních služeb
v souladu s vyhláškou k provedení § 3 odst. 3 zákona o poštovních službách. Správní orgán
tuto připomínku akceptoval a část II. výroku upravil ve smyslu připomínky.
Správní orgán oznámil dne 13. února 2013 účastníku řízení, jaké podklady pro
rozhodnutí shromáždil, a umožnil mu, aby se v souladu s § 36 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, vyjádřil k podkladům rozhodnutí a případně navrhl jejich
doplnění. Účastník se vyjádřil dne 21. února 2013, kdy sdělil, že nemá k podkladům
rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění připomínek, a ani nenavrhuje jejich doplnění.
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