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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane inženýre, 

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 11. 5. 2017. Tato žádost se týká požadavku České pošty, s.p. (dále jen 
„Česká pošta“), aby nemusela mít některé z pošt otevřeny každý pracovní den. 

Ve svém dotazu konkrétně žádáte o sdělení, 

1) zda Úřad vede či nevede s Českou poštou jednání o jejím požadavku. 

Pokud jsou taková jednání vedena, pak dále žádáte o sdělení, 

2) které další subjekty (kromě České pošty a Úřadu) jsou účastníky takových jednání, 

3) proč jsou taková jednání vedena, jestliže z právní úpravy Evropské unie vyplývá, že požadavku 
České pošty nelze vyhovět. 

Úřad k Vašim dotazům uvádí následující: 

Ad 1) Úřad obdržel při veřejné konzultaci záměru uložit povinnost poskytování všech základních 
služeb vedené podle § 37 odst. 5) zákona o poštovních službách připomínky od České pošty 
vztahující se k základním kvalitativním požadavkům a rozsahu základních služeb. Součástí těchto 
připomínek je i Vámi uváděný požadavek na úpravu povinnosti mít otevřeno každý pracovní den. 
V rámci vypořádání připomínek Úřad zastává názor, že je nutné vypořádat všechny připomínky 
obdržené v průběhu přezkumu podle § 37 odst. 4 zákona o poštovních službách, a to i takové, 
které nesměřují přímo k záměru uložit povinnost. Z tohoto důvodu Úřad uskutečnil dosud jedno 
jednání o možnosti případné úpravy základních kvalitativních požadavků ve vztahu k požadavku 
České pošty. 

Ad 2) Kromě České pošty byly účastníky tohoto jednání: Ministerstvo vnitra České republiky, jako 
zakladatel České pošty, Sdružení místních samospráv České republiky, Svaz měst a obcí České 
republiky a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. 
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Ad 3) Úřad k Vaší otázce uvádí, že účelem uvedeného jednání nebylo jen projednání návrhů 
vznesených Českou poštou, ale zahájení obecné diskuze k nastavení základních kvalitativních 
požadavků a zejména získání názoru dotčených subjektů k otázce dostupnosti pošt a objektivních 
potřeb veřejnosti. Závěrem Vás Úřad ujišťuje, že ve své činnosti postupuje a bude postupovat 
v souladu se svými pravomocemi vyplývajícími ze zákona o poštovních službách a v souladu 
s právní úpravou Evropské unie. 

S pozdravem 

Ing. Hana Hankiewiczová  
ředitelka odboru 

regulace komunikačních činností a poštovních služeb 
 


