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R O Z H O D N U T I E  

 
 

Číslo: 252/ORPS/2020-1309                                                                   Žilina, 08.12.2020                                                                                                      

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor regulácie 
poštových služieb (ďalej len „úrad“) ako správny orgán príslušný podľa § 5 a § 6 ods. 2 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov v spojení s § 2 ods. 1 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu 
elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení podľa § 18 ods. 1 správneho poriadku v spojení s § 48 
ods. 6 písm. c) a s § 67 ods. 1 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových 
službách“), v konaní o zmene Poštovej licencie č. 815/001/2012 zo dňa 15.8.2012 
v platnom znení na poskytovanie univerzálnej služby a povinnosti vykonávať poštový 
platobný styk (ďalej len „Poštová licencia“), ktorej držiteľom je Slovenská pošta, a. s.,                  
so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124 na obdobie              
od 1. januára 2013 do 31. decembra 2022, začatom z vlastného podnetu dňa 26.11.2020, 
takto  

rozhodol: 

 podľa § 48 ods. 6 písm. c) zákona o poštových službách sa s účinnosťou                        
od 1. januára 2021 mení Poštová licencia udelená Slovenskej pošte, a. s., so sídlom 
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124 (ďalej len „Slovenská 
pošta, a. s.), na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2022, v časti A Poštovej 
licencie – Univerzálna služba Medzinárodný poštový styk v bode 6 nasledovne,                   
bod 6 znie: 

 6. Služby spojené so zapísanými poštovými zásielkami najviac v rozsahu 
doplnkových služieb podľa pravidiel pre medzinárodný poštový styk1): 

a) doporučene pre zásielky podľa bodu 4, 
b) poistenie pre zásielky podľa bodu 5, 
c) doručenka,  
d) do vlastných rúk, 
e) neskladné.      

 Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 
„1)  Čl. 18 Svetového poštového dohovoru (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí 

a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 339/2019 Z. z. o prijatí Aktov Svetovej 
poštovnej únie pozostávajúcich z Desiateho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej 
poštovnej únie, Druhého dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej 
poštovnej únie a Dodatkového protokolu k Svetovému poštovému dohovoru).“ 
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 Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie: 
„2) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 

republiky č. 339/2019 Z. z. o prijatí Aktov Svetovej poštovnej únie pozostávajúcich                
z Desiateho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovnej únie, Druhého 
dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovnej únie                            
a Dodatkového protokolu k Svetovému poštovému dohovoru. 

O d ô v o d n e n i e 

Listom zn. 4214/2020-Úsek obchodu/OPaP zo dňa 13.11.2020, doručeným e-mailom 
dňa 16.11.2020 (evidované pod č. 33/ORPS/2020-1220), Slovenská pošta, a. s., predložila 
úradu na schválenie aktualizované znenie vybraných poštových podmienok                                  
pre poskytovanie univerzálnej služby, ktorých účinnosť je plánovaná k 01.01.2021. 

Aktualizácia predmetných poštových podmienok súvisí najmä so zmenou výmenného 
kurzu SDR:EUR pre krajiny používajúce EUR s dopadom na výšku náhrady škody                
a so zmenou a doplnením Vykonávacieho poriadku Svetového poštového dohovoru 
s dopadom na zrušenie služby „Krehké“ k balíkom medzinárodného styku a na úpravu 
veľkostných limitov produktu Balíček.  

Predmetné poštové podmienky boli zaslané elektronicky, a to nasledovne: Poštové 
podmienky Všeobecná časť (medzinárodný styk), Poštové podmienky Listová zásielka 
(medzinárodný styk), Poštové podmienky Doporučená zásielka (medzinárodný styk), 
Poštové podmienky Balík (medzinárodný styk). 

Po prvotnom posúdení znenia navrhovaných zmien vyššie uvedených poštových 
podmienok bolo zistené, že v rámci medzinárodného poštového styku navrhuje Slovenská 
pošta, a. s., vypustenie poskytovania služby „Krehké“ s odvolaním sa na zmeny 
a doplnenia Vykonávacieho poriadku Svetového poštového dohovoru. 

Na základe týchto skutočností bolo úradom zistené, že oznámené zmeny majú vplyv                         
na vymedzenie rozsahu univerzálnej služby v medzinárodnom poštovom styku v rámci 
Poštovej licencie udelenej Slovenskej pošte, a. s., na obdobie od 1. januára 2013                               
do 31. decembra 2022. 

Podľa § 3 ods. 5 zákona o poštových službách sa univerzálna služba v medzinárodnom 
poštovom styku poskytuje podľa pravidiel platných pre medzinárodný poštový styk 
a v spojení s § 3 ods. 2 písm. g) zákona o poštových službách služby spojené                                         
so zapísanými poštovými zásielkami najviac v rozsahu doplnkových služieb podľa pravidiel 
pre medzinárodný poštový styk. 

K zmenám pravidiel platných pre medzinárodný poštový styk súvisiacich so zmenami 
v oblasti doplnkových služieb došlo prijatím Aktov Svetovej poštovej únie 7. septembra 
2018 v Addis Abebe pozostávajúcich z Desiateho dodatkového protokolu k Ústave 
Svetovej poštovej únie, Druhého dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku 
Svetovej poštovej únie a Dodatkového protokolu k Svetovému poštovému dohovoru 
(oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
č. 339/2019 Z. z. o prijatí Aktov Svetovej poštovnej únie pozostávajúcich z Desiateho 
dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovnej únie, Druhého dodatkového protokolu 
ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovnej únie a Dodatkového protokolu k Svetovému 
poštovému dohovoru). Akty Svetovej poštovej únie nadobudli platnosť 1. júla 2019                 
a pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2019. 
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Podľa Dodatkového protokolu k Svetovému poštovému dohovoru bol pozmenený                 
čl. 18 Doplnkové služby a podľa bodu 2.6 čl. 18 členské krajiny povinne zabezpečujú 
poskytovanie nasledujúcich doplnkových služieb: službu neskladné balíky, t. j. došlo 
k vypusteniu služby „krehké balíky“. 

Uvedené zmeny sa prejavia v zmene vymedzenia rozsahu univerzálnej služby               
v Časti A Poštovej licencie – Univerzálna služba Medzinárodný poštový styk, bod 6                    
písm. e), ktoré sa vypúšťa a písm. f) sa označí ako písm. e). 

 Na základe uvedeného úrad ako príslušný správny orgán podľa § 5 a § 6 ods. 2 
správneho poriadku v spojení s § 2 ods. 1 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu 
elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení podľa § 18 ods. 1 a ods. 2 správneho poriadku 
v spojení s § 48 ods. 6 písm. c) a s § 67 ods. 1 zákona o poštových službách začal 
z vlastného podnetu konanie o zmene Poštovej licencie, v ktorom má Slovenská pošta, a. 
s., procesné postavenie účastníka konania. 

 V súlade s ustanovením § 18 ods. 3 správneho poriadku bolo začatie konania o zmene 
Poštovej licencie Slovenskej pošte, a. s., oznámené listom č. 252/ORPS/2020-1260                    
zo dňa 24.11.2020 a doručené podľa ustanovenia § 32 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 
Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene                            
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) dňa 26.11.2020. 

 V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 v spojení s § 3 ods. 2 správneho poriadku                    
má účastník konania právo vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu                        
i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.                      

 Súčasne s oznámením o začatí konania úrad vyzval Slovenskú poštu, a. s.,                            
ako účastníka konania na predloženie písomného vyjadrenia k predmetnej veci, 
k podkladom rozhodnutia, prípadne na jeho doplnenie v lehote 5 pracovných dní odo dňa 
doručenia oznámenia. 

 Stanovisko Slovenskej pošty, a. s., bolo úradu doručené podľa ustanovenia § 32 ods. 5 
písm. b) zákona o e-Governmente dňa 03.12.2020 listom zn. UGRPRAV/12/2020 zo dňa 
03.12.2020 (list evidovaný pod č. 252/ORPS/2020-1296). Slovenská pošta, a. s.,                     
vo svojom vyjadrení uviedla, že vzhľadom na skutočnosť, že zmena poštových podmienok, 
ktoré boli predložené úradu na schválenie, súvisí aj so zmenou a doplnením 
Vykonávacieho poriadku Svetového poštového dohovoru (zrušenie doplnkovej služby 
„krehké“ v medzinárodnom styku) a má vplyv na vymedzenie rozsahu univerzálnej služby 
v medzinárodnom poštovom styku v Poštovej licencii udelenej Slovenskej pošte, a. s.,               
na obdobie od 1. januára 2013 do 31.12.2022, Slovenská pošta, a. s., súhlasí so začatím 
konania o zmene Poštovej licencie, ktoré úrad začal z vlastného podnetu podľa § 48 ods. 6 
písm. c) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v platnom znení.  

 Zmeny a úpravy Poštových podmienok Slovenskej pošty, a. s., v medzinárodnom 
poštovom styku súvisiace s predmetnou zmenou Poštovej licencie sa schvaľujú v súlade 
s postupom podľa § 27 ods. 3 zákona o poštových službách v spojení s bodom 7 
podmienok Poštovej licencie. 

  V zmysle ustanovenia § 67 ods. 2 písm. c) zákona o poštových službách uvedená 
zmena Poštovej licencie má dopad na platné znenie opatrenia úradu z 21. augusta 2018                
č. 2-MS/2018, ktorým sa mení opatrenie úradu č. 2-MS/2017, ktorým sa ustanovuje rozsah 
regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby pre medzinárodný poštový 
styk. Z tohto dôvodu uvedená zmena bude premietnutá do úpravy opatrenia, ktorým                    
sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby                 
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pre medzinárodný poštový styk z dôvodu zabezpečenia informácie pre užívateľa v zmysle 
ustanovenia § 29 zákona o poštových službách. 

 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené                       
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

P o u č e n i e 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad na Úrad pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb, odbor regulácie poštových služieb, Stále pracovisko pre 
oblasť poštových služieb, Ul. 1. mája 16, 010 01 Žilina, v lehote 15 dní odo dňa jeho 
doručenia. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
 
 
 

 
                                                                        ..................................................                    

                                                                                  JUDr. Zuzana Isteníková 
                                                                                       riaditeľka odboru  
                                                                                     regulácie poštových služieb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
Rozhodnutie sa doručí: 

1. 1x  Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, 
2. 1x Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,                 

Odbor regulácie poštových služieb (spis). 
 

 



 

 

 

5 

 


