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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V devadesátých letech EU zahájila postupný proces otevření trhu poštovních služeb. Otevření 
trhu přitom není samoúčelné, nýbrž je nástrojem pro zvýšení efektivity a zlepšení kvality 
v poštovním odvětví. V tomto směru EU očekává impulsy pro růst v odvětví poštovních služeb, 
které oživí přeshraniční obchod, především nové formy jakými jsou např. elektronický obchodní 
styk.

Cílem návrhu Komise1 je ukončení procesu prostřednictvím otevření vyhrazených oblastí 
týkajících se poštovních zásilek do hmotnosti 50 gramů, a tím úplné dosažení vnitřního trhu 
poštovních služeb. Směrnice musí stanovit regulativní rámec, který jednak vytvoří podmínky pro 
spravedlivou a úplnou hospodářskou soutěž a zaručí také fungující a dostupnou všeobecnou 
službu. 

Fungující všeobecná služba je důležitá zejména pro sociální a územní soudržnost. V lehce 
dostupných oblastech s vysokou hustotou obyvatelstva lze očekávat, že zvýšená konkurence 
povede ke snížení cen za poštovní služby. Noví konkurenti se budou pravděpodobně soustředit 
na tyto zajímavé segmenty trhu. Otevření trhu však nesmí probíhat na úkor odlehlých a méně 
osídlených oblastí, ani na úkor hospodářsky méně rozvinutých oblastí EU. Právě tyto oblasti a 
také spotřebitelé, kteří tvoří malou část trhu, jako např. nevidomí a částečně vidoucí osoby, se 
musí na zvýšení efektivity otevření trhu mnohem více podílet. Zejména v odlehlých a řidčeji 
obydlených oblastech mohou poštovní služby vyrovnat geografické nevýhody, např. rozvojem 
zásilkového obchodu prostřednictvím internetu, a jsou proto pro územní soudržnost zvláště 
důležité.

Směrnice musí stanovit více podrobných ustanovení, která zajistí vysokou kvalitu a dostupné 
ceny pro všechny. Je nutno zaručit, aby noví poskytovatelé služeb mohli splnit dosavadní 
požadavky na kvalitu. Minimální požadavky na přístupová místa k poštovním službám pro celé 
území EU jsou stejně důležité jako povinnost zachovat jednotný tarif, a to jak pro poštovní 
zásilky mezi členskými státy, tak také pro zásilky v rámci Evropy, které nejčastěji zasílají 
soukromí spotřebitelé a také malé a střední podniky.

Všeobecná služba může být v budoucnu na části nebo na celém území členského státu 
poskytována jedním nebo více poskytovateli. Pokud se týká financování všeobecných služeb, 
návrh předpokládá, že členské státy budou mít v této oblasti vysokou míru flexibility. Členské 
státy si mohou vybrat ze značného množství již existujících finančních mechanismů, i když tyto 
mechanismy zčásti doposud ne zcela dostatečně fungují. Mohou také kombinovat různé 
mechanismy nebo používat alternativní metody, pokud nejsou v rozporu s právem Společenství.
Mělo by se zabránit pouze tomu, aby všeobecné služby byly financovány daňovými poplatníky 
z veřejných prostředků vyrovnávacího fondu, neboť smyslem a účelem otevření trhu bylo 
zvýšení hospodárnosti poštovního odvětví a odbourání státních dotací. Dotování všeobecných 
služeb z prostředků daňových poplatníků, které bylo doposud poskytováno prostřednictvím 
křížové podpory, také odporuje cíli evropské hospodářské soutěže, jímž je odbourání státních 
podpor.

Je jasné, že během provádění směrnice musí být přijato ještě mnoho rozhodnutí, zejména pokud 
se týká financování všeobecných služeb. Vzhledem k tomu, že má směrnice značný význam pro 
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sociální a územní soudržnost, je nutno zajistit, aby byla tato skutečnost v průběhu provádění 
směrnice dostatečně zohledněna. To lze zaručit pouze tak, že ve zprávách o provádění směrnice 
budou analyzovány zejména dopady na sociální a územní soudržnost a do uplatňování nařízení 
se zapojí také regionální a místní úrovně jednotlivých členských států.

Poštovní odvětví je z hlediska politiky zaměstnanosti v méně rozvinutých oblastech zvlášť 
významné. Proto je důležité, aby byla zejména v těchto oblastech vytvořena vysoce kvalitní 
pracovní místa. Spravedlivá hospodářská soutěž mezi poskytovateli služeb se může rozvinout 
pouze tehdy, pokud budou mít různí poskytovatelé poštovních služeb srovnatelné podmínky 
zaměstnanosti. V tomto směru je nutno návrh směrnice doplnit, aby bylo možné přijmout na 
úrovni členských států příslušné úpravy. 

Úplné dosažení vnitřního trhu v poštovním odvětví neohrozí sociální a územní soudržnost pouze 
tehdy, pokud budou přijata odpovídající opatření pro trvalé zajištění všeobecných služeb a také
doprovodná opatření pro vytvoření spravedlivé hospodářské soutěže. K tomu patří také stanovení 
jednotné lhůty v rámci EU pro úplné otevření trhu. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, 
aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) Úplné otevření trhu pomůže zvýšit 
celkový objem poštovních trhů; dále přispěje 
k zachování udržitelné a kvalitní 
zaměstnanosti u poskytovatelů všeobecných 
poštovních služeb a usnadní vytváření 
nových pracovních míst u jiných 
provozovatelů, subjektů nově vstupujících 
na trh a v souvisejících hospodářských 
činnostech. Současnou směrnicí není 
dotčena pravomoc členských států 
regulovat podmínky zaměstnanosti v 
odvětví poštovních služeb.

(12) Úplné otevření trhu pomůže zvýšit 
celkový objem poštovních trhů; dále přispěje 
k zachování udržitelné a kvalitní 
zaměstnanosti u poskytovatelů všeobecných 
poštovních služeb a usnadní vytváření 
nových pracovních míst u jiných 
provozovatelů, subjektů nově vstupujících 
na trh a v souvisejících hospodářských 
činnostech. Zvláštní pozornost je nutno 
věnovat dopadu na situaci zaměstnanosti 
v odvětví poštovních služeb na venkově a 
v odlehlých oblastech, kde poštovní služby 
představují důležitou možnost zaměstnání.
Je nutné, aby byla vytvořena vysoce kvalitní 
pracovní místa zejména pro méně rozvinuté 
oblasti. Z tohoto důvodu a také s cílem 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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vytvořit spravedlivou hospodářskou soutěž 
by měla tato směrnice stanovit členským 
státům povinnost učinit opatření, aby 
v rámci jednoho členského státu byly 
srovnatelné podmínky zaměstnanosti v 
odvětví poštovních služeb a aby podmínky 
zaměstnanosti nových poskytovatelů byly 
srovnatelné s podmínkami, které mají 
poskytovatelé všeobecných služeb. 

Odůvodnění

Na některých otevřených trzích s poštovními službami jsou pracovní podmínky nových 
poskytovatelů podstatně horší než podmínky poskytovatelů všeobecných služeb. To vede na jedné 
straně k narušení hospodářské soutěže a na straně druhé ke zhoršení situace na pracovním trhu 
v odvětví poštovních služeb, přičemž to má negativní dopad na zaměstnanost zejména v méně 
rozvinutých regionech EU a také na venkově a v odlehlých oblastech, jež jsou podporovány ze 
strukturálních fondů a kterých by se to týkalo především. 

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Vývoj souvisejících trhů komunikací 
má odlišný dopad v jednotlivých oblastech 
Společenství a na jednotlivé segmenty 
populace i na používání poštovních služeb.
Vzhledem k tomu, že by měla být zachována 
územní a sociální soudržnost, a s ohledem na 
skutečnost, že členské státy mohou upravit 
některé zvláštní charakteristiky služeb tak, 
aby uspokojily místní poptávku, uplatněním 
flexibility stanovené směrnicí 97/67/ES, je 
vhodné zachovat v plném rozsahu všeobecné 
služby a související normy kvality stanovené 
v uvedené směrnici. Členské státy musí 
sledovat a provádět dohled nad vývojem 
trhu, aby bylo zajištěno, že otevření trhu 
bude stále přinášet výhody všem uživatelům, 
zejména spotřebitelům a malým a středním 
podnikům. Musí přijmout vhodná regulační 
opatření dostupná podle směrnice, aby 
zajistily, že dostupnost poštovních služeb 
nadále uspokojuje potřeby uživatelů, včetně
případného zajištění minimálního počtu
služeb poskytovaných na jednom 
přístupovém místě.

(14) Vývoj souvisejících trhů komunikací 
má odlišný dopad v jednotlivých oblastech 
Společenství a na jednotlivé segmenty 
populace i na používání poštovních služeb.
Vzhledem k tomu, že by měla být zachována 
územní a sociální soudržnost, a s ohledem na 
skutečnost, že členské státy mohou upravit 
některé zvláštní charakteristiky služeb tak, 
aby uspokojily místní poptávku, uplatněním 
flexibility stanovené směrnicí 97/67/ES, je 
vhodné zachovat v plném rozsahu všeobecné 
služby a související normy kvality stanovené 
v uvedené směrnici. Členské státy musí 
sledovat a provádět dohled nad vývojem 
trhu, aby bylo zajištěno, že otevření trhu 
bude stále přinášet výhody všem uživatelům, 
zejména spotřebitelům a malým a středním 
podnikům. Musí přijmout vhodná regulační 
opatření dostupná podle směrnice a zajistit, 
aby dostupnost poštovních služeb nadále 
uspokojovala potřeby uživatelů a v případě 
potřeby zajistila minimální počet služeb 
poskytovaných na jednom přístupovém 
místě a aby zejména na venkově a 
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v odlehlých oblastech nedošlo ke snížení 
hustoty přístupových míst k poštovním 
službám. 

Odůvodnění

Tato změna je nutná proto, aby bylo zajištěno, že nedojde ke zhoršení přístupu k poštovním 
službám na venkově a v odlehlých oblastech, a aby liberalizace neohrozila územní soudržnost. 

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 14A (nový)

(14a) Poskytování vysoce kvalitních 
poštovních služeb podstatně přispívá 
k dosažení cíle sociální a územní 
soudržnosti. Elektronický obchodní styk 
nabízí nové možnosti podílet se na 
hospodářském životě zejména v odlehlých a 
řídce obydlených oblastech, a poskytování 
dobrých poštovních služeb je důležitým 
předpokladem.

Odůvodnění

Zvláštní odstavec je důležitý pro zdůraznění důležitosti poštovních služeb na venkově a v řídce 
obydlených a odlehlých oblastech. Přitom je nutno zohlednit především skutečnost, že právě 
v těchto oblastech může elektronický obchodní styk zajistit přístup ke zboží a službám. Potenciál 
elektronického obchodního styku se však může plně uplatnit pouze tehdy, pokud se poskytují
uspokojivé poštovní služby. 

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 18

(18) V některých členských státech může být 
nadále potřebné vnější financování 
zbytkových čistých nákladů na všeobecné 
poštovní služby. Je proto vhodné výslovně 
objasnit alternativní možnosti financování 
všeobecných služeb, pokud je to nezbytné a 
dostatečně odůvodněné, a zároveň umožnit 
členským státům, aby si zvolily finanční 
mechanismy, které mají být použity. Tyto 
alternativy zahrnují postupy zadávání 
veřejných zakázek, a pokud je povinnost 
poskytování všeobecných služeb spojena s 
čistými náklady na tyto služby a představuje 

(18) V některých členských státech může být 
nadále potřebné vnější financování 
zbytkových čistých nákladů na všeobecné 
poštovní služby. Je proto vhodné výslovně 
objasnit alternativní možnosti financování 
všeobecných služeb, pokud je to nezbytné a 
dostatečně odůvodněné, a zároveň umožnit 
členským státům, aby si zvolily finanční 
mechanismy, které mají být použity. Tyto 
alternativy zahrnují postupy zadávání 
veřejných zakázek, a pokud je povinnost 
poskytování všeobecných služeb spojena s 
čistými náklady na tyto služby a představuje 
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pro určený podnik nespravedlivou zátěž, 
poskytování náhrad z veřejných prostředků 
a transparentní rozdělení nákladů mezi 
poskytovatele a/nebo uživatele 
prostřednictvím příspěvků do vyrovnávacího 
fondu. Členské státy mohou použít jiné 
způsoby financování podle právních 
předpisů Společenství, jako např. 
rozhodnout, že zisky z jiných činností 
poskytovatelů všeobecných služeb mimo 
oblast působnosti všeobecných služeb mají 
být v celku nebo zčásti přiděleny 
financování čistých nákladů všeobecných 
služeb, pokud jsou v souladu s touto 
směrnicí.

pro určený podnik nespravedlivou zátěž, 
zahrnují také transparentní rozdělení 
nákladů mezi poskytovatele a/nebo uživatele 
prostřednictvím příspěvků do vyrovnávacího 
fondu. Členské státy mohou použít jiné
způsoby financování podle právních 
předpisů Společenství, jako např. 
rozhodnout, že zisky z jiných činností 
poskytovatelů všeobecných služeb mimo 
oblast působnosti všeobecných služeb mají 
být v celku nebo zčásti přiděleny 
financování čistých nákladů všeobecných 
služeb, pokud jsou v souladu s touto 
směrnicí.

Odůvodnění

Cílem postupného otevření trhu poštovních služeb bylo zvýšit efektivitu a ziskovost pošty a 
odstranit státní dotace v poštovním odvětví. Poskytování náhrad z veřejných prostředků, tzn. 
dotace pro poštovní odvětví financované z daní, neodpovídá ani situaci v rozpočtu veřejných 
pokladen, zejména v rámci paktu stability, ani pravidlům hospodářské soutěže v EU, která 
stanoví odbourání dotací. 

Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 21

(21) Členské státy by měly být oprávněny 
nadále používat oprávnění a individuální 
licence, pokud je to odůvodněné a přiměřené 
sledovanému cíli. Jak však upozornila třetí 
zpráva o uplatňování směrnice 97/67/ES, je 
třeba dále harmonizovat podmínky, které 
mohou být stanoveny, aby se omezily 
neodůvodněné překážky poskytování služeb 
na vnitřním trhu. V této souvislosti mohou 
členské státy například povolit podnikům, 
aby se rozhodly mezi povinností poskytovat 
službu nebo se finančně podílet na 
nákladech této služby poskytované jiným 
podnikem, ale nemělo by jim již být 
povoleno současné uložení povinnosti 
přispívat do mechanismu rozdělení nákladů 
a povinnosti poskytovat všeobecné služby
nebo povinnosti týkající se kvality služeb,
které mají sledovat stejný cíl. Rovněž je 

(21) Členské státy by měly být oprávněny 
nadále používat oprávnění a individuální 
licence, pokud je to odůvodněné a přiměřené 
sledovanému cíli. Udělení oprávnění by 
přitom mělo být spojeno s požadavkem 
kvality, dostupnosti a výkonnosti 
příslušných služeb, aby se zajistilo, že ke 
snížení kvality služeb nedojde v oblastech, 
kde si konkuruje více poskytovatelů. Jak 
však upozornila třetí zpráva o uplatňování 
směrnice 97/67/ES, je třeba dále 
harmonizovat podmínky, které mohou být 
stanoveny, aby se omezily neodůvodněné 
překážky poskytování služeb na vnitřním 
trhu. V této souvislosti mohou členské státy 
například povolit podnikům, aby se rozhodly 
mezi povinností poskytovat službu nebo se 
finančně podílet na nákladech této služby 
poskytované jiným podnikem, ale nemělo by 
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vhodné objasnit, že některá ustanovení o 
udělování oprávnění a licencí by neměla být 
použitelná na stanovené poskytovatele 
všeobecných poštovních služeb.

jim již být povoleno současné uložení 
povinnosti přispívat do mechanismu 
rozdělení nákladů a povinnosti poskytovat 
všeobecné služby , které mají sledovat stejný 
cíl. Rovněž je vhodné objasnit, že některá 
ustanovení o udělování oprávnění a licencí 
by neměla být použitelná na stanovené 
poskytovatele všeobecných poštovních 
služeb.

Odůvodnění

Pro sociální a územní soudržnost je nezbytně nutné, aby poskytovatel byl schopen splnit určité 
požadavky na kvalitu, dostupnost a výkonnost služeb, aby v některých oblastech, v nichž působí 
více poskytovatelů, nedošlo ke snížení kvality služeb.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 23

(23) S ohledem na význam poštovních 
služeb pro nevidomé a částečně vidoucí 
osoby je vhodné potvrdit, že procesem 
otevření trhu by nemělo být ohroženo další 
poskytování některých bezplatných služeb 
pro nevidomé a částečně vidoucí osoby, 
které členské státy zavedly v souladu s 
platnými mezinárodními závazky.

(23) S ohledem na význam poštovních 
služeb pro nevidomé a částečně vidoucí 
osoby je vhodné potvrdit, že v otevřeném a 
konkurenceschopném trhu mají členské 
státy povinnost zavést popř. zachovat 
poskytování některých bezplatných služeb 
pro nevidomé a částečně vidoucí osoby.

Odůvodnění

Na otevřeném trhu nemohou mít poskytovatelé, kteří nabízejí některé poštovní služby pro 
nevidomé a částečně vidoucí osoby za úplatu, žádnou konkurenční výhodu. Naopak taková 
povinnost musí být součástí povinnosti poskytovat všeobecné služby, jež je nutná pro zachování 
sociální a územní soudržnosti.

Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 24

(24) V plně konkurenčním prostředí je 
důležité, jak z hlediska finanční 
vyrovnanosti všeobecných služeb, tak i z 
hlediska omezení narušení trhu, aby 
odchylka od zásady, že ceny musí odrážet 
obvyklé tržní podmínky a náklady, byla 
možná pouze z důvodu ochrany veřejných 

24. V plně konkurenčním prostředí je 
důležité, jak z hlediska finanční 
vyrovnanosti všeobecných služeb, tak i z 
hlediska omezení narušení trhu, aby 
odchylka od zásady, že ceny musí odrážet 
obvyklé tržní podmínky a náklady, byla 
možná pouze z důvodu ochrany veřejných 
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zájmů. Tohoto cíle je dosaženo tím, že 
členské státy budou nadále oprávněny
uplatňovat jednotné sazby u zásilek, u 
kterých je určena sazba za kus, což je služba 
nejčastěji využívaná spotřebiteli a malými a 
středními podniky. Jednotlivé členské státy 
mohou rovněž zachovat jednotné sazby u 
některých jiných poštovních zásilek z 
důvodu ochrany obecného veřejného zájmu, 
např. přístupu ke kultuře nebo regionální či 
sociální soudržnosti.

zájmů, jakým je např. cíl sociální a 
teritoriální soudržnosti. Tohoto cíle je 
dosaženo tím, že členské státy budou 
povinny uplatňovat jednotné sazby u zásilek, 
u kterých je určena sazba za kus, což je 
služba nejčastěji využívaná spotřebiteli a 
malými a středními podniky. Jednotlivé 
členské státy mohou rovněž zachovat 
jednotné sazby u některých jiných 
poštovních zásilek z důvodu ochrany 
obecného veřejného zájmu, např. přístupu ke 
kultuře nebo regionální či sociální 
soudržnosti.

Odůvodnění

Pro zohlednění myšlenky teritoriální soudržnosti EU je nutné, aby pro určité služby, které 
využívají převážně soukromí spotřebitelé a MSP, platil v celé EU jednotný tarif. Tato zásada 
nesmí být zpochybněna ani po úplném otevření trhu. 

Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 28A (nový)

(28a) Výbor zodpovědný za provádění 
kontroluje vývoj opatření, která členské 
státy přijmou za účelem zajištění 
všeobecných služeb, zejména z hlediska 
jejich současných a předpokládaných 
dopadů na sociální a územní soudržnost.
Protože otevření trhu poštovních služeb je 
pro regionální soudržnost zvlášť významné, 
měli by být v tomto výboru zastoupeni nejen 
zástupci členských států, ale také zástupci 
místních a regionálních orgánů každého 
členského státu.

Odůvodnění

Výbor má důležité prováděcí pravomoci pro uplatňování směrnice, jež mají vliv na územní 
soudržnost. Proto je důležité, aby byla ve výboru zastoupena regionální i místní úroveň 
jednotlivých členských států, aby byly zapojeny do provádění směrnice a analyzovaly dopady na 
sociální a územní soudržnost. 

Pozměňovací návrh 9
BOD ODŮVODNĚNÍ 34
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(34) V zájmu informovanosti Evropského 
parlamentu a Rady o vývoji na vnitřním trhu 
poštovních služeb by Komise měla těmto 
institucím pravidelně podávat zprávu o 
uplatňování směrnice 97/67/ES.

(34) V zájmu informovanosti Evropského 
parlamentu a Rady o vývoji na vnitřním trhu 
poštovních služeb by Komise měla těmto 
institucím pravidelně podávat zprávu o 
uplatňování směrnice 97/67/ES. Tyto zprávy 
by měly mimo jiné obsahovat informace o 
dopadech otevření trhu na sociální a 
územní soudržnost, jež členským státům 
v případě nutnosti umožní přijmout vhodná 
opatření pro včasné zabránění negativním 
dopadům.

Odůvodnění

Je důležité, aby zpráva zkoumala také dopady otevření trhu na sociální a územní soudržnost a 
aby pravidelně informovala Evropský parlament a Radu, aby mohla být popřípadě učiněna 
regulativní opatření. 

Pozměňovací návrh 10
ČL. 1 BOD 2A (nový)

Čl. 3 odst. 2 (směrnice 97/67/ES)

(2a) Čl. 3 odst. 2 se nahrazuje tímto: 
(2) Za tímto účelem členské státy zajistí, 
aby hustota přístupových míst a míst pro 
vyzvednutí odpovídala potřebám uživatelů a 
aby zejména v řidčeji obydlených oblastech
bylo k dispozici dostatečné množství 
přístupových míst a míst pro vyzvednutí.
Členské státy by měly na základě 
stávajícího počtu míst na obyvatele stanovit 
kvantifikovatelný minimální počet 
přístupových míst a míst pro vyzvednutí.

(Pozměňovací návrh předpokládá, že se návrh Komise, který se týká úpravy směrnice 
97/67/ES o úplném dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství, rozšíří o další 
bod. Proto se musí upravit také čl. 3 odst. 2 směrnice 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997.)

Odůvodnění

Doplnění definice všeobecných služeb je nezbytné, aby se zajistilo, že úplné otevření trhu 
nepovedek ke snížení hustoty sítě míst pro vyzvednutí a přístupových míst v méně obydlených 
oblastech, což by mělo za následek zhoršení služeb v těchto oblastech a vedlo by k odchodu 
obyvatel z venkova do měst. 
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Pozměňovací návrh 11
ČL. 1 BOD 4

Čl. 4 odst. 1 (směrnice 97/67/ES)

1. Jednotlivé členské státy zajistí zaručení 
poskytování všeobecných služeb a oznámí 
Komisi opatření přijatá ke splnění této 
povinnosti. Výbor zřízený podle článku 21 
je informován a sleduje vývoj opatření 
přijatých členskými státy k zaručení 
poskytování všeobecných služeb.

1. Jednotlivé členské státy zajistí zaručení 
poskytování všeobecných služeb a oznámí 
Komisi opatření přijatá ke splnění této 
povinnosti. Výbor zřízený podle článku 21 
je informován a sleduje vývoj opatření 
přijatých členskými státy k zaručení 
poskytování všeobecných služeb, zejména 
pokud se týká jejich stávajících a 
předpokládaných dopadů na sociální a 
územní soudržnost.

Odůvodnění

Toto doplnění je nezbytné, aby se zajistilo, že se budou analyzovat dopady na sociální a územní 
soudržnost způsobené úplným otevřením trhu poštovních služeb, které lze měřit a dají se 
předpokládat, neboť všeobecná služba je pro sociální a územní soudržnost zvlášť významná. 

Pozměňovací návrh 12
ČL. 1 BOD 8

Čl. 7 odst. 3 písm. a (směrnice 97/67/ES)

a) zavést mechanismus náhrad 
poskytovaných dotčenému podniku 
(podnikům) z veřejných prostředků;

vypouští se

Odůvodnění

Cílem postupného otevření trhu poštovních služeb bylo zvýšit efektivitu a ziskovost pošty a 
odstranit státní dotace v poštovním odvětví. Poskytování náhrad z veřejných prostředků, tzn. 
dotace pro poštovní odvětví financované z daní, neodpovídá ani situaci v rozpočtu veřejných 
pokladen, zejména v rámci paktu stability, ani pravidlům hospodářské soutěže v EU, která 
stanoví odbourání dotací.

Pozměňovací návrh 13
ČL. 1 BOD 10

Čl. 9 odst. 2 pododstavec 2 a 2a (nový) (směrnice 97/67/ES)

Udělení oprávnění může být:
– pokud je to vhodné, podmíněno povinností 
poskytovat všeobecné služby,

Udělení oprávnění může být:
– pokud je to vhodné, podmíněno povinností 
poskytovat všeobecné služby,
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– pokud je to nezbytné, obsahovat 
požadavky na kvalitu, dostupnost a
výkon odpovídajících služeb,
– pokud je to vhodné, podmíněno povinností 
přispívat na mechanismus rozdělení nákladů 
uvedený v článku 7.

– pokud je to vhodné, podmíněno povinností 
přispívat na mechanismus rozdělení nákladů 
uvedený v článku 7.

Udělení povolení musí být spojeno s 
požadavky na kvalitu, dostupnost a 
výkonnost příslušných služeb.

Odůvodnění

Pro sociální a územní soudržnost je nezbytně nutné, aby poskytovatel byl schopen splnit určité 
požadavky na kvalitu, dostupnost a výkonnost služeb, aby v určitých oblastech, v nichž působí 
více poskytovatelů, nedošlo ke snížení kvality služeb.

Pozměňovací návrh 14
ČL. 1 BOD 10A (nový)

Čl. 9 odst. 5a (nový) (směrnice 97/67/ES)

5a. Za účelem nastolit spravedlivou
hospodářskou soutěž přijmou členské státy 
regulativní opatření, aby byly v odvětví 
poštovních služeb v rámci daného 
členského státu srovnatelné podmínky 
zaměstnanosti a aby noví poskytovatelé 
služeb vytvořili zejména vysoce kvalitní 
pracovní místa.

(Pozměňovací návrh předpokládá, že se návrh Komise, který se týká úpravy směrnice 
97/67/ES o úplném dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství, rozšíří o další 

bod. Proto se do směrnice 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 musí vložit tento nový článek.) 

Odůvodnění

Na některých otevřených trzích s poštovními službami jsou pracovní podmínky nových 
poskytovatelů podstatně horší než podmínky poskytovatelů všeobecných služeb. To vede na jedné 
straně k narušení hospodářské soutěže a na straně druhé ke zhoršení situace na pracovním trhu 
v odvětví poštovních služeb, přičemž to má negativní dopad na zaměstnanost zejména v méně 
rozvinutých regionech EU a také na venkově a v odlehlých oblastech, jež jsou podporovány ze 
strukturálních fondů a kterých by se to týkalo především.

Pozměňovací návrh 15
ČL. 1 BOD 14
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Čl. 12 odrážka 1 (směrnice 97/67/ES)

- ceny musí být přijatelné a musí být takové, 
aby k poskytovaným službám měli přístup 
všichni uživatelé. Členské státy mohou
ponechat v platnosti nebo zavést bezplatné 
poštovní služby pro nevidomé a částečně 
vidoucí osoby,

- ceny musí být přijatelné a musí být takové, 
aby k poskytovaným službám měli přístup 
všichni uživatelé. Členské státy musí vydat 
zákonná ustanovení, která ponechají v 
platnosti nebo zavedou bezplatné poštovní 
služby pro nevidomé a částečně vidoucí 
osoby,

Odůvodnění

Na otevřeném trhu nemohou mít poskytovatelé, kteří nabízejí některé poštovní služby pro 
nevidomé a částečně vidoucí osoby za úplatu, žádnou konkurenční výhodu. Naopak taková 
povinnost musí být součástípovinnosti poskytovat všeobecné služby, jež je nutná pro zachování 
sociální a územní soudržnosti.

Pozměňovací návrh 16
ČL. 1 BOD 14

Čl. 12 odrážka 2 (směrnice 97/67/ES)

- ceny musí být nákladově orientované a 
musí povzbuzovat zvyšování efektivity;
členské státy mohou, pokud je to nezbytné z 
důvodu veřejného zájmu, rozhodnout, že na 
celém jejich území a/nebo u zásilek 
směřujících do a z území jiných členských 
států bude uplatňována jednotná sazba pro 
služby s cenou stanovenou za kus, a pro jiné 
zásilky,

- ceny musí být nákladově orientované a 
musí povzbuzovat zvyšování efektivity; 
členské státy musí ve veřejném zájmu, 
zejména pro zajištění sociální a územní 
soudržnosti, zákonně ustanovit, že na celém 
jejich území a u zásilek směřujících do a z 
území jiných členských států, a v případě 
nutnosti také pro jiné zásilky bude zavedena 
jednotná sazba, která bude uplatňována pro 
služby s cenou stanovenou za kus, což je 
služba nejčastěji využívaná spotřebiteli a 
malými a středními podniky.

Odůvodnění

S cílem zohlednit myšlenku teritoriální soudržnosti EU je potřeba, aby pro určité služby, které 
využívají převážně soukromí spotřebitelé a MSP, platil v celé EU jednotný tarif. Tato zásada 
nesmí být zpochybněna ani po úplném otevření trhu. 

Pozměňovací návrh 17
ČL. 1 BOD 17

Čl. 21 odst. 1 (směrnice 97/67/ES)

1. Komisi je nápomocen výbor. 1. Komisi je nápomocen výbor. Výbor je 
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složen ze zástupců členských států a také ze 
zástupců regionálních a místních úřadů 
jednotlivých členských států. 

Odůvodnění

Výbor má důležité prováděcí pravomoci pro uplatňování směrnice, jež mají vliv na územní 
soudržnost. Proto je důležité, aby byla ve výboru zastoupena reginální i místní úroveň 
jednotlivých členských států, aby byly zapojeny do provádění směrnice. Pouze takové zapojení 
umožní patřičně zohlednit dopady na územní soudržnost v průběhu procesu otevření trhu. 

Pozměňovací návrh 18
ČL. 1 BOD 21

Článek 23 (směrnice 97/67/ES)

Komise podá každé tři roky, přičemž poprvé 
nejpozději do 31. prosince 2011, 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
uplatňování této směrnice, včetně 
souvisejících informací o vývoji v odvětví, 
zejména z hospodářských, sociálních a 
technologických hledisek, o trendech v 
zaměstnanosti, jakož i o kvalitě služby.
Zprávu v případě potřeby doplní návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

Komise podá každé tři roky, přičemž poprvé 
nejpozději do 31. prosince 2011, 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
uplatňování této směrnice, včetně 
souvisejících informací o vývoji v odvětví, 
zejména z hospodářských, sociálních a 
technologických hledisek, o trendech v 
zaměstnanosti, o kvalitě služby, jakož i o 
stávajících a předpokládaných dopadech
otevření trhu na sociální a územní 
soudržnost. Zprávu v případě potřeby doplní 
návrhy Evropskému parlamentu a Radě.

Odůvodnění

Je důležité, aby zpráva zkoumala také dopady otevření trhu na sociální a územní soudržnost a 
aby pravidelně informovala Evropský parlament a Radu, aby mohla být popřípadě učiněna 
regulativní opatření. 


