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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

XXXXXX XXXX XXXXXX, 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši 
žádost o informace ze dne 27. 6. 2017 týkající se informací o dodávacích schránách. K Vašim 
dotazům uvádí Úřad následující. 

K dotazu č. 1: Proč je v Seznamu míst bez doručovací služby na webových stránkách České 
pošty, s.p. uvedeno 37 míst, kam se dodává do dodávacích schrán, zatímco ostatních 57 000 míst, 
kam se rovněž dodává do dodávacích schrán, nikoliv. 

Česká pošta, s.p. je podle § 25 písm. c) 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., povinna informovat o případech, kdy není zajištěno dodání na 
adresu každé fyzické a právnické osoby podle § 16 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 464/2012 Sb. 
Tyto informace je zároveň Česká pošta, s.p. povinna podle § 26 vyhlášky č. 464/2012 Sb. 
zpřístupnit na svých webových stránkách. 

Tento seznam tak zahrnuje pouze výjimečné případy, kdy Česká pošta, s.p. není povinna zajistit 
dodání na adresu z důvodů stanovených § 16 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 464/2012 Sb. 
O jiných případech, kdy Česká pošta, s.p. na základě dohody a adresátem využívá pro dodávání 
dodávací schránu, není Česká pošta, s.p. povinna informovat. 

K dotazu č. 2: Čím se liší oněch 37 dodávacích schrán od zbývajících více než 57 000 dodávacích 
schrán. 
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Jak vyplývá z odpovědi k dotazu č. 1, uvedených 37 dodávacích schrán je používáno na základě 
dohody s adresátem v případech, kdy Česká pošta, s.p. není povinna zajistit dodání na adresu. 
V případě zbývajících více než 57 000 dodávacích schrán realizuje Česká pošta, s.p. rovněž 
dodání do dodávací schrány, ale na základě vůle adresáta vyjádřené v písemné dohodě, kdy 
adresát může tuto dohodu vypovědět a Česká pošta, s.p. je povinna zajistit dodávání na jeho 
adresu. 

S pozdravem 

Ing. Hana Hankiewiczová 
ředitelka odboru 

regulace komunikačních činností a poštovních služeb 


