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Zpráva o průběhu výběrového řízení na držitele poštovní licence pro období 
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024 

Na základě ustanovení § 22 odst. 7 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách 
a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, 
vydává Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) tuto zprávu o průběhu a výsledcích 
výběrového řízení. 

1. Úvod 

S ohledem na konec účinnosti poštovní licence České pošty, s.p. na období od 1. ledna 
2018 do 31. prosince 2022, která byla udělena rozhodnutím čj. ČTÚ-70 580/2017-610/V. vyř. 
ze dne 12. prosince 2017, a na základě závěrů provedeného přezkumu a po konzultaci záměru 
vyhlásila Rada Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Rada“) dne 8. března 2022 
výběrové řízení na držitele poštovní licence pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024. 
Jeho předmětem bylo uložení povinnosti poskytovat a zajišťovat základní služby vymezené 
v § 3 odst. 1 zákona o poštovních službách v rozsahu zjištěném v přezkumu a projednaném 
ve veřejné konzultaci, a to za podmínek vymezených v § 3 odst. 2 zákona o poštovních 
službách. Vyhlášení výběrového řízení (dále jen „vyhlášení“) Úřad vyvěsil dne 8. března 2022 
na úřední desce (https://www.ctu.cz/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-drzitele-
postovni-licence-pro-obdobi-1-1-2023-31-12-2024) a zveřejnil je v Poštovním věstníku, 
částce 4 z 8. března 2022 (https://www.ctu.cz/postovni-vestnik-castka-4-z-8-brezna-2022).  

Rada vyhlášením stanovila v souladu s § 22 odst. 2 a 3 zákona o poštovních službách 
nejenom náležitosti žádosti o udělení poštovní licence, lhůtu pro podání žádostí, výčet 
základních služeb a požadavky na plnění povinnosti poskytovat a zajišťovat základní služby 
pro vymezené období, ale i podmínky účasti ve výběrovém řízení a kritéria hodnocení žádostí. 

Při stanovení požadavků na plnění povinnosti poskytovat a zajišťovat základní služby 
vycházel Úřad z požadavků zákona o poštovních službách na poskytování základních služeb 
a z informací zjištěných v průběhu přezkumu v oblasti poštovních služeb provedeného podle 
§ 37 odst. 4 zákona o poštovních službách. Na základě výsledků přezkumu Úřad připravil 
záměr uložit povinnost poskytovat jednotlivé základní služby ve stejném rozsahu jako 
v předchozím období s výjimkou základní služby dodání poštovního balíku do 10 kg 
vnitrostátně, kterou navrhl jako povinnost neukládat. Výsledky přezkumu a uvedený záměr 
byly předloženy dne 15. prosince 2021 k veřejné konzultaci: https://www.ctu.cz/vyzva-k-
uplatneni-pripominek-k-zameru-k-zajisteni-poskytovani-zakladnich-sluzeb-podle-zakona-o. 
Připomínky uplatnil pouze stávající držitel poštovní licence, Česká pošta, s.p. (dále jen „Česká 
pošta“), který navrhl zúžit rozsah ukládané povinnosti. Česká pošta navrhla, aby povinnost 
poskytovat základní služby dodání poštovních zásilek do 2 kg, dodání doporučených zásilek 
a dodání cenných zásilek byla na další období uložena pouze pro poštovní zásilky s hmotností 
do 2 kg, jejichž rozměry nepřesahují 35,3 x 25 x 2 cm. Úřad obdržené připomínky posoudil, 
vypořádal (https://www.ctu.cz/sdeleni-o-vysledku-verejne-konzultace-k-zameru-k-zajisteni-
poskytovani-zakladnich-sluzeb-podle) a na jejich základě připravil záměr upravený ve smyslu 
obdržených připomínek. 
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Na základě obdržených připomínek a po opakovaném přezkoumání zjištěných 
skutečností dospěla Rada v novém záměru k závěru, že kromě základní služby dodání 
poštovního balíku do 10 kg vnitrostátně není nezbytné ukládat jako povinnost poskytování 
a zajišťování základní služby dodání poštovních zásilek do 2 kg vnitrostátně pro poštovní 
zásilky, jejichž rozměry přesahují 35,3 x 25 x 2 cm nebo hmotnost 1 kg, neboť jejich 
poskytování je zajištěno za podmínek srovnatelných s požadavky na jejich zajištění podle 
zákona o poštovních službách i bez uložení povinnosti. Tento upravený záměr byl dne 
23. února 2022 předložen k nové veřejné konzultaci: https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-
pripominek-k-upravenemu-zameru-k-zajisteni-poskytovani-zakladnich-sluzeb-podle. 
K upravenému záměru již žádné připomínky uplatněny nebyly (https://www.ctu.cz/sdeleni-o-
vysledku-verejne-konzultace-k-upravenemu-zameru-k-zajisteni-poskytovani-zakladnich-
sluzeb). Shrnující zprávu o výsledcích přezkumu Úřad zveřejnil v Poštovním věstníku, částce 5 
ze 17. března 2022 (https://www.ctu.cz/postovni-vestnik-castka-5-z-17-brezna-2022).  

Vzhledem k výsledkům přezkumu a veřejné konzultaci stanovila Rada ve vyhlášení, že 
předmětem povinnosti ukládané držiteli poštovní licence bude poskytování a zajišťování 
základních služeb v tomto rozsahu:  

a) služba dodání poštovních zásilek do 2 kg do zahraničí a dále vnitrostátně pro poštovní 
zásilky, jejichž rozměry nepřesahují 35,3 x 25 x 2 cm a hmotnost 1 kg, 

b) služba dodání poštovního balíku do 10 kg do zahraničí, 

c) služba dodání peněžní částky poštovním poukazem, 

d) služba dodání doporučených zásilek, 

e) služba dodání cenných zásilek, 

f) služba 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. 

Základní služby musí být v souladu s požadavky uvedenými v § 3 odst. 2 zákona 
o poštovních službách poskytovány a zajišťovány: 

a) trvale na celém území České republiky prostřednictvím sítě provozoven s minimálním 
počtem dle nařízení vlády vydaného podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona o poštovních 
službách (do tohoto počtu se započítávají i provozovny vedené třetí stranou jménem a na 
účet držitele poštovní licence), 

b) ve stanovené kvalitě a způsobem, který je v souladu s potřebami veřejnosti a je ve veřejném 
zájmu nezbytný, a v souladu se základními kvalitativními požadavky stanovenými v § 14 až 
27 vyhlášky č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb 
a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, ve znění vyhlášky 
č. 203/2016 Sb., včetně soustavného poskytování informací o základních službách 
a způsobu jejich užití, 

c) za dostupné ceny umožňující využívání základních služeb v rozsahu odpovídajícím běžné 
potřebě osob, 

d) každý pracovní den a musí umožnit v těchto dnech nejméně jedno poštovní podání 
a alespoň jedno dodání na adresu každé fyzické a právnické osoby, nebo ve výjimečných 
případech, zejména je-li místo dodání nebezpečné nebo neúměrně obtížně dostupné, které 
jsou stanoveny vyhláškou č. 464/2012 Sb., jedno dodání do vhodného zařízení nebo 
dodávací schrány, 

e) způsobem, který odpovídá požadavkům úředního doručování písemností podle zvláštního 
právního předpisu ve smyslu § 13 vyhlášky č. 464/2012 Sb., 
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f) v souladu s technickou specifikací v rozsahu ukládané povinnosti jednotlivých základních 
služeb stanovenou v § 2 až 13 vyhlášky č. 464/2012 Sb., 

g) za nákladově orientované ceny s výjimkou podle § 33 odst. 6, § 3 odst. 1 písm. f) a § 34a 
zákona o poštovních službách. 

Rada stanovila pro zájemce o účast ve výběrovém řízení lhůtu pro zaslání dotazů 
týkajících se předmětu výběrového řízení do 25. března 2022. Lhůtu pro podání žádostí 
stanovila Rada do 11. května 2022. Datum pro otevírání obálek bylo určeno na den 17. května 
2022. Pro uveřejnění zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení a rozhodnutí o udělení 
poštovní licence v Poštovním věstníku podle § 22 odst. 7 zákona o poštovních službách byla 
určena lhůta do 30 dnů od ukončení hodnocení a provedení výběru. 

K vyhlášení obdržel Úřad ve stanovené lhůtě jedno podání s dotazy, komentáři 
a námitkami týkajícími se vyhlášeného výběrového řízení. Tyto dotazy Úřad zodpověděl ústně 
dne 5. dubna 2022 a následně zveřejnil písemné odpovědi rovněž na svém webu 
(https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-
drzitele-postovni-licence-pro-obdobi-1.1.2023-31.12.2024/obrazky/odpovedinaotazky.pdf). 

Pro posouzení podmínek účasti a hodnocení žádostí do výběrového řízení předsedkyně 
Rady ustavila v souladu s § 146 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, pětičlennou komisi, jejíž členy jmenovala dne 4. dubna 2022. 

2. Průběh výběrového řízení 

Ve stanovené lhůtě pro podání žádostí do 11. května 2022 se do výběrového řízení na 
držitele poštovní licence pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024 přihlásil jediný 
žadatel – stávající držitel poštovní licence, Česká pošta, s.p. 

Otevírání obálky s žádostí proběhlo za účasti notáře a členů komise dne 17. května 2022 
v sídle Úřadu. Úřad prověřil, zda byla žádost řádně podána, zda je řádně označena 
a zapečetěna. Po otevření předložené obálky bylo zjištěno, že tato obsahuje žádost do 
výběrového řízení od žadatele Česká pošta, s.p., IČO: 471 14 983, Politických vězňů 909/4, 
Nové Město, Praha 1. Úřad po ověření konstatoval, že podaná žádost splňuje všechny 
formální náležitosti. O úkonu otevírání obálek dne 17. května 2022 pořídil Úřad protokol 
a přizvaný notář sepsal notářský zápis a vystavil osvědčení. O provedení tohoto úkonu Úřad 
rovněž informoval na svém webu (https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/oznameni-o-
vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-drzitele-postovni-licence-pro-obdobi-1.1.2023-
31.12.2024/obrazky/sdeleniooteviraniobaleksezadostmivramcivyberovehorizeninadrzitelepos
tovnilicenceproobdobiod1.1.2023do31.12.2024.pdf ). 

Úřad žádost následně předal komisi k posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení. 
Komise se sešla na 3 řádných jednáních, na nichž posuzovala předloženou žádost podle části 
III. a bodů 6, 7 a 10 vyhlášení. V průběhu své činnosti si komise vyžádala prostřednictvím 
Úřadu doplňující podání vysvětlení od žadatele týkajícího se možného nesouladu mezi 
jednotlivými částmi žádosti. Podáním vysvětlení nedošlo ke změně podané žádosti, ale pouze 
k upřesnění jejího obsahu. Po posouzení žádosti komise ve svém doporučení konstatovala, 
že žadatel splnil podmínky účasti ve výběrovém řízení. Komise nehodnotila žádost podle 
kritérií pro výběr nejlepší žádosti podle bodu 11 vyhlášení, neboť do výběrového řízení byla 
podána pouze jedna žádost. Komise dne 17. června 2022 předala Úřadu závěrečnou zprávu 
s doporučením ve smyslu § 146 odst. 6 správního řádu a ukončila svoji činnost.  

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-drzitele-postovni-licence-pro-obdobi-1.1.2023-31.12.2024/obrazky/odpovedinaotazky.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-drzitele-postovni-licence-pro-obdobi-1.1.2023-31.12.2024/obrazky/odpovedinaotazky.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-drzitele-postovni-licence-pro-obdobi-1.1.2023-31.12.2024/obrazky/sdeleniooteviraniobaleksezadostmivramcivyberovehorizeninadrzitelepostovnilicenceproobdobiod1.1.2023do31.12.2024.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-drzitele-postovni-licence-pro-obdobi-1.1.2023-31.12.2024/obrazky/sdeleniooteviraniobaleksezadostmivramcivyberovehorizeninadrzitelepostovnilicenceproobdobiod1.1.2023do31.12.2024.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-drzitele-postovni-licence-pro-obdobi-1.1.2023-31.12.2024/obrazky/sdeleniooteviraniobaleksezadostmivramcivyberovehorizeninadrzitelepostovnilicenceproobdobiod1.1.2023do31.12.2024.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-drzitele-postovni-licence-pro-obdobi-1.1.2023-31.12.2024/obrazky/sdeleniooteviraniobaleksezadostmivramcivyberovehorizeninadrzitelepostovnilicenceproobdobiod1.1.2023do31.12.2024.pdf


 

4 

Rada se jako příslušný správní orgán následně seznámila se všemi podklady rozhodnutí, 
skutečnostmi, které vyšly v řízení najevo, poskytnutým vysvětlením žadatele a doporučením 
komise. Žadatel předložil svoji žádost ve stanovené lhůtě. Po provedeném posouzení žádosti 
Rada dospěla k závěru, že žadatel vyhověl všem podmínkám účasti ve výběrovém řízení 
stanoveným ve vyhlášení. S ohledem na skutečnost, že žadatel byl jediným účastníkem řízení, 
neprováděla Rada hodnocení podle stanovených kritérií. 

Na základě výše uvedeného Rada shledala, že žadatel splnil podmínky účasti ve 
výběrovém řízení a s ohledem na skutečnost, že jako jediný předložil žádost, Rada jeho 
žádosti vyhověla a svým rozhodnutím mu udělila poštovní licenci. 

3. Závěr 

Rada posoudila žádost a svým rozhodnutím ze dne 27. července 2022 udělila žadateli 
poštovní licenci pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024. Toto rozhodnutí bylo 
uveřejněno v Poštovním věstníku, částce 10 z 28. července 2022 (https://www.ctu.cz/postovni-
vestnik-castka-10-z-28-cervence-2022). 
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