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NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 

věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. konstatuje, že provádění směrnice o poštovních službách nevedlo k úplnému rozšíření 

hospodářské soutěže a k vytvoření vnitřního trhu pro listovní a balíkové služby; 

2. připomíná důležitou úlohu, kterou v poštovním odvětví hraje povinnost poskytovat 

univerzální služby, pokud jde o rozvoj spravedlivého jednotného trhu pro občany, 

spotřebitele a malé a střední podniky; konstatuje, že tato povinnost univerzální služby je 

uplatňována mezi členskými státy velmi rozdílně, což odráží určitou flexibilitu, již členské 

státy mají, pokud jde o definici univerzální služby podle domácích okolností, a to i na 

místní úrovni; 

3. domnívá se, že úroveň transpozice směrnice je neuspokojivá, a to i pokud jde o otázky, 

jako je strukturální oddělení, přístup k sítím či požadavky pro povolení; konstatuje, že 

Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti ohledně otázek náplně se dvěma členskými 

státy; žádá Komisi, aby ověřila, zda legislativní opatření členských států představují 

úplnou transpozici směrnice, a pokud nikoli, aby v této věci přijala rozhodná opatření; 

bere na vědomí rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-340/13, který uvádí, že 

zásada nediskriminace uvedená v článku 12 směrnice o poštovních službách nevylučuje 

možnost, aby poskytovatel univerzálních služeb zavedl v legitimním případě, kdy se snaží 

podnítit poptávku, množstevní slevy pro podnikového zákazníka; dále uznává, že 

předchozí rozsudek Soudního dvora ve spojených případech C-287/06 až C-292/06 

zdůraznil, že může existovat nezákonná diskriminace v souvislosti s provozními slevami; 

4. bere na vědomí potvrzení Komise, že poskytovatelé univerzálních služeb nemusejí mít 

podle směrnice o poštovních službách žádnou zvláštní vlastnickou strukturu; domnívá se, 

že je třeba poskytovatele univerzálních služeb a alternativní operátory podněcovat, aby 

investovali ve prospěch zákazníků do poskytování účinných, přístupných a kvalitních 

poštovních služeb a inovovali v této oblasti, spíše než jim v tom bránit; vybízí veřejné 

orgány a členské státy, aby prostřednictvím investic podporovaly modernizaci a obnovu 

tohoto sektoru a aby při tom používaly mechanismy financování, které považují za 

nejvhodnější, a to způsobem, jenž je v souladu s politikou EU v oblasti hospodářské 

soutěže; 

5. konstatuje, že v mnoha členských státech stále více ztěžuje povinnost poskytovat 

univerzální služby pokles objemu listovních zásilek; uznává, že mnoho určených 

poskytovatelů univerzálních služeb využívá k financování plnění své povinnosti 

univerzální služby zisků z jiných obchodních činností, jako jsou finanční služby či 

doručování balíků; upozorňuje na úzké propojení mezi rozvojem služeb doručování 

listovních a balíkových zásilek a služeb v oblasti elektronického obchodu a nahrazování 

zásilek elektronickou poštou; žádá Komisi, aby v zájmu zajištění udržitelnosti povinnosti 

univerzální služby a kvality poskytovaných služeb soustavně sledovala, jak se odvětví 

listovních a balíkových zásilek vyvíjí a jak členské státy využívají flexibilitu, kterou jim 

směrnice o poštovních službách dává; bere na vědomí změny očekávání spotřebitelů 

a přínosy kampaně „Keep Me Posted EU“ na podporu výběru pro spotřebitele; domnívá 

se, že kdykoli s tím uživatelé souhlasí, je třeba podporovat nahrazování zásilek 
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elektronickou poštou; 

6. znovu vyjadřuje svou podporu fóru uživatelů poštovních služeb, které v roce 2011 zřídila 

Komise a které má usnadnit diskusi mezi uživateli, poskytovateli služeb, odbory a dalšími 

zúčastněnými stranami o otázkách, jako je spokojenost konečných uživatelů, požadavky 

podnikových uživatelů a způsob, jak zlepšit doručování v rámci elektronického obchodu; 

zastává názor, že toto fórum je velmi užitečné a mělo by se pravidelně scházet s cílem 

určit možná řešení, jež zlepší služby v oblasti doručování listovních a balíkových zásilek; 

naléhavě vyzývá Komisi, aby se podrobně zabývala vývojem poštovních služeb ve vztahu 

k nově se objevujícím digitálním poskytovatelům a aby posoudila možné dopady 

a příležitosti pro stávající poštovní služby a jejich zaměstnance; vítá růst pracovních 

příležitostí v odvětví doručování balíků a vybízí členské státy, aby rozvinuly politiky 

zaměřené na další zlepšování dovedností, vzdělávání a odborné přípravy pracovníků 

v tomto odvětví; bere na vědomí, že se pro doručování listovních a balíkových zásilek 

rostoucí měrou využívá zaměstnávání na částečný úvazek či dočasné agenturní 

zaměstnávání nebo že tuto službu stále častěji vykonávají osoby samostatně výdělečně 

činné; konstatuje, že kvalitní a udržitelná pracovní místa hrají při poskytování vysoké 

a konzistentní úrovně služeb spotřebitelům důležitou úlohu, a domnívá se, že by členské 

státy měly přijmout nezbytná opatření, kterými v tomto sektoru zajistí spravedlivé 

pracovní podmínky bez ohledu na zaměstnanecký status; 

7. domnívá se, že ačkoli se situace v jednotlivých členských státech liší, kvalita, přístupnost 

a spolehlivost doručování balíků v EU se může a musí zlepšit a důvěra spotřebitelů posílit, 

a to i ve venkovských a odlehlých oblastech, městech a obcích; zdůrazňuje, že je třeba 

zajistit přístupnost poštovních služeb pro osoby se zdravotním postižením, a zdůrazňuje 

význam aktu přístupnosti, zejména pokud jde o přeshraniční doručování a elektronický 

obchod; 

8. upozorňuje na skutečnost, že podíl přeshraničních doručovacích služeb na trhu soustavně 

roste, což je třeba podporovat; poukazuje na zjištění veřejné konzultace Komise ohledně 

přeshraničního doručování balíků; zdůrazňuje, že k největším překážkám, kterým 

spotřebitelé a maloobchodníci při obchodování on-line v EU čelí, patří vysoké ceny 

doručování zásilek, nedostatečná transparentnost, neuspokojivé dodací lhůty, nedostatečné 

informace a nejasnosti ohledně odpovědnosti za ztrátu nebo poškození zásilky; konstatuje, 

že cenově dostupné a spolehlivé služby doručování balíků jsou důležité pro realizaci 

plného potenciálu jednotného digitálního trhu; vítá proto skutečnost, že Komise hodlá 

v roce 2016 zahájit opatření ke zlepšení transparentnosti cen a posílení regulatorního 

dohledu v oblasti doručování balíků, a žádá Komisi, aby v zájmu náležitého řešení všech 

problémů, jimž spotřebitelé a podniky na trhu s doručovacími službami čelí, zvážila 

opatření v oblasti přístupu k poštovním sítím; 

9. je přesvědčen o tom, že vhodným nástrojem, jejž mohou spotřebitelé a podniky využívat 

při přeshraničních transakcích, je evropské řízení o drobných nárocích; zdůrazňuje, že 

spotřebitelé a podniky by mohli mít při přeshraničních transakcích prospěch ze směrnice 

o alternativním řešení sporů a z internetové platformy vytvořené nařízením (EU) č. 

524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line; je znepokojen tím, že navzdory tomu, že 

lhůtou pro transpozici byl červenec 2015, pouze 24 členských států zatím směrnici 

o alternativním řešení sporů transponovalo, což má za následek, že je tento důležitý 

mechanismus nápravy milionům Evropanů odepřen; žádá, aby byly v případě potřeby 
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zváženy další mechanismy náležitého odškodnění spotřebitelů v poštovních službách; 

10. vyzývá Komisi, aby zajistila rovné podmínky pro stávající i alternativní operátory a aby 

v poštovním odvětví usnadnila přístup pro malé a střední podniky; opakuje, že jedním 

z klíčových prvků směrnice o poštovních službách je transparentnost, pokud jde o veškeré 

speciální ceny, snížené ceny, podmínky či slevy, aby bylo zajištěno nediskriminační 

zacházení se všemi uživateli poštovních služeb; naléhavě vyzývá Komisi, aby odstranila 

překážky přeshraniční i domácí hospodářské soutěže, aby tak spotřebitelé a podniky – 

zejména malé a střední podniky – mohli těžit ze skutečně jednotného trhu poštovních 

služeb; 

11. je přesvědčen, že spotřebitelé by měli mít možnost snadno srovnávat výkonnost 

jednotlivých poskytovatelů poštovních služeb včetně cen, pokrytí a rychlosti doručení; 

konstatuje, že k rozvoji přeshraničních poštovních služeb v EU by mohlo přispět 

vytvoření platforem pro distribuční služby, spuštění internetových stránek pro srovnání 

cen, zlepšení systémů sledování pohybu zásilek a další podobné iniciativy podporující 

informovanost spotřebitelů; 

12. zdůrazňuje, že mechanismy financování EU by mohly usnadnit inovace v odvětví 

poštovních a doručovacích služeb a podpořit výhody elektronického obchodování pro 

spotřebitele, životní prostředí a malé a střední podniky a řešení, jejichž cílem je sociální 

začlenění a přístupnost; konstatuje, že v zájmu řádného fungování poštovního odvětví je 

třeba podporovat spolupráci mezi vnitrostátními regulačními orgány v odvětví poštovních 

služeb, Komisí, orgány pro hospodářskou soutěž, orgány na ochranu spotřebitelů, 

internetovými maloobchodními prodejci a veškerými provozovateli činnými v odvětví 

přeshraničního doručování; připomíná, že Parlament vyzval Komisi, aby se zabývala 

možnostmi vytvoření evropské značky důvěry pro elektronický obchod, jakož i tím, zda 

by takové značky důvěry mohly přispět i k zajištění kvality a spolehlivosti doručovacích 

služeb. 



 

PE576.837v02-00 6/6 AD\1095781CS.doc 

CS 

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM 
O STANOVISKO 

Datum přijetí 24.5.2016    

Výsledek konečného hlasování +: 

–: 

0: 

30 

3 

1 

Členové přítomní při konečném 

hlasování 

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis 

de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, 

Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Eva 

Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, 

Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, 

Mylène Troszczynski, Marco Zullo 

Náhradníci přítomní při konečném 

hlasování 

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Edward Czesak, Morten Løkkegaard, 

Dariusz Rosati, Richard Sulík, Lambert van Nistelrooij, Sabine 

Verheyen, Theodoros Zagorakis 

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při 

konečném hlasování 

Raymond Finch, Christofer Fjellner, Sven Giegold 

 
 


