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Vážený pane

dne 20. prosince 2017 Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel Vaši 
žádost o poskytnutí informací a jejich zveřejnění podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění: 

„V návaznosti na dopis čj. ČTÚ-1744/2016-620 z 19.1.2016 prosím o poskytnutí 
následujících informací:  

1. Prosím o poskytnutí kopie rozhodnutí zmíněného ve výše uvedeném dopise, kterým ČTÚ 
uložil České poště, s.p., aby v návaznosti na stanovisko zástupce Veřejného ochránce 
práv sp.zn. 16/2013/DIS/LOB změnila články 28 a 69 poštovních podmínek. 
 

2. Prosím o zaslání původního znění výše uvedených článků poštovních podmínek 
a nového znění těchto článků poštovních podmínek upraveného podle rozhodnutí ČTÚ.“ 

 

 K první otázce uvádíme, že rozhodnutím o změně poštovních podmínek Úřad 
nedisponuje. Podle § 6 odst. 4 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, Úřad vyzve provozovatele, aby ve lhůtě ne kratší než 10 dnů provedl 
změnu poštovních podmínek, jsou-li v rozporu s tímto zákonem nebo prováděcími právními 
předpisy k tomuto zákonu nebo v rozporu se zákonem obsahujícím pravidla ochrany 
spotřebitele, a to z důvodu nekalých obchodních praktik nebo z důvodu diskriminace 
spotřebitele. V daném případě Úřad shledal rozpor poštovních podmínek (konkrétně čl. 28 
a čl. 69) s § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, 
z důvodu diskriminace spotřebitele při poskytování služeb. Na základě toho Úřad vydal výzvu 
ke změně poštovních podmínek. Znění výzvy Vám zasíláme v příloze.   

 K druhé otázce uvádíme níže znění původních článků, jichž se výzva ke změně 
poštovních podmínek týkala.  
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 Co se týče aktuálního znění poštovních podmínek, dovolíme si Vás odkázat na 
webové stránky České pošty, s.p, kde se ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., 
o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, platné poštovní podmínky jako veřejně 
dostupná informace nachází.  

Příloha: Výzva k provedení změny 

S pozdravem 

 

 
Ing. Miroslav Charbuský 

ředitel odboru 
 kontroly a ochrany spotřebitele  

 

 

 

https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/282441/zps.pdf/a085daea-e843-4885-b60b-af3372319f75
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