
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
ODBOR REGULÁCIE POŠTOVÝCH SLUŽIEB 

Stále pracovisko pre oblasť poštových služieb 
Ulica 1. mája 16, 010 01 Žilina 

 

 

R O Z H O D N U T I E  

 

Číslo: 145/ORPS/2017-895                                                                     Žilina, 27.11.2017                                                                                                      

 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 nadväznosti na ustanovenie § 48 ods. 4, § 50 ods. 1           
a § 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 žiadosti účastníka konania Slovenskej pošty, a.s., so sídlom 
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, vo veci  ohlásenia zmeny 
údajov 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“), v časti A – Univerzálna služba Medzinárodný poštový styk, 
doručenej dňa 30.08.2017, pod zn. 9912/2017-RaMV zo dňa 25.08.2017, takto  

rozhodol: 

 I. 

 Podľa § 48 ods. 4 zákona o poštových službách sa s účinnosťou od 1. januára 2018 
mení Poštová licencia udelená Slovenskej pošte, a.s., so sídlom Partizánska cesta č. 9, 
975 99 Banská Bystrica (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 nasledovne: 

 V časti A Poštovej licencie – Univerzálna služba Medzinárodný poštový styk sa bod 1, 
bod 3 a bod 5 mení nasledovne: 

1. Vybranie a distribúcia poštových zásielok s hmotnosťou do 2 kg vrátane: 
a) List – dokument, 
b) List – tovar. 

 3. Vybranie a distribúcia balíkov s hmotnosťou do 10 kg vrátane. 

 5. Vybranie a distribúcia poistených zásielok: 
a) Poistený list, 
b) Balík so službou „poistenie“. 

 II. 

 Podľa § 47 ods. 1 písm. d) zákona o poštových službách a v súlade s bodom 7 
podmienok Poštovej licencie sa schvaľuje s účinnosťou od 1. januára 2018 nové znenie 
Poštových podmienok v časti upravujúcej poskytovanie univerzálnej služby a poštového 
platobného styku podľa návrhu: Poštové podmienky – Všeobecná časť (medzinárodný 
styk), Poštové podmienky – Listová zásielka (medzinárodný styk), Poštové podmienky   
– Doporučená zásielka (medzinárodný styk), Poštové podmienky – Balík (medzinárodný 
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styk), Poštové podmienky – Poistená zásielka (medzinárodný styk) a Reklamačný 
poriadok, ktorý bol predložený úradu dňa 30.08.2017, v znení dodatočných zmien                    
a úprav, ktoré boli v úplnom znení predložené správnemu orgánu dňa 10.11.2017 
(evidované pod č. 145/ORPS/2017-854) a Poštové podmienky – Doporučená zásielka 
(medzinárodný styk), Poštové podmienky  – Balík (medzinárodný styk) doplnené dňa 
14.11.2017 (evidované pod č. 145/ORPS/2017-863). 

O d ô v o d n e n i e 

Listom zn. 9912/2017-RaMV zo dňa 25.08.2017, doručeným dňa 30.08.2017, 
predložila Slovenská pošta, a.s., podľa § 48 ods. 1 a nasl. zákona o poštových službách 
návrh na zmenu Poštovej licencie, Poštových podmienok a úpravu taríf – sadzieb 
univerzálnej služby medzinárodného styku, s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 
2018. 

Súčasťou predloženého návrhu sú Príloha A – Návrh zmeny ustanovení Poštovej 
licencie, Príloha B – Návrh úpravy taríf – sadzieb univerzálnej služby medzinárodného 
styku od 01.01.2018 a Príloha C – Návrh zmien ustanovení Poštových podmienok                
(na CD nosiči).  

Z predloženého návrhu vyplýva, že Slovenská pošta, a.s., navrhuje aktualizáciu 
produktového portfólia v oblasti listových zásielok, ktorá vychádza najmä z povinnosti 
vyplývajúcej z Aktov SPÚ pri distribučnom procese rozlišovať listové zásielky s obsahom 
dokumentov od listových zásielok s obsahom tovaru. K listovým zásielkam s obsahom 
tovaru do krajín, kde sa vyžaduje colné prerokovanie zásielok, bude povinne vyžadované 
colné vyhlásenie s čiarovým kódom, súčasne budú za tieto zásielky účtované vyššie 
terminálne odmeny. Kvôli zachovaniu jednoduchosti a prehľadnosti portfólia 
medzinárodných zásielok nastáva zmena klasifikácie produktov z klasifikácie podľa 
rýchlosti (rozlišovanie 1. a 2. triedy) na klasifikáciu podľa obsahu (dokumenty a tovar). 
Súčasne návrh diferencuje spôsoby podaja zapísaných listových zásielok a balíkov 
s preferenciou podaja prostredníctvom elektronického podacieho hárka. Slovenská 
pošta, a.s., má za cieľ týmto krokom motivovať zákazníkov k vyššej elektronizácii                 
pri využívaní služieb, čo môže priniesť zníženie nákladov na listy, balíky a najmä na zber 
colných dát do vybraných krajín. 

Z predloženého návrhu Slovenskej pošty, a.s., vyplývajú zmeny v Časti A Poštovej 
licencie, ktorá vymedzuje rozsah univerzálnej služby. Predložená zmena obsahuje 
zmeny v rozsahu univerzálnej služby v medzinárodnom poštovom styku, ktoré vyplývajú 
z novelizácie Aktov Svetovej poštovej únie (ďalej len „Akty SPÚ“) prijatej na Svetovom 
poštovom kongrese v Istanbule v roku 2016, účinnej od 1. januára 2018.              
Predloženým návrhom dochádza k zmene klasifikácie medzinárodných zásielok 
z klasifikácie podľa rýchlosti na klasifikáciu podľa obsahu a k zavedeniu novej kategórie 
produktu – Balíček (pre listové zásielky s obsahom tovaru) a podaja cez elektronický 
podací hárok pri produkte Doporučený list, Poistený list a Balík. 

Slovenská pošta, a.s., listom zn. 9912/2017-RaMV zo dňa 25.08.2017, zároveň 
v prílohe B predložila návrh úpravy taríf – sadzieb univerzálnej služby medzinárodného 
styku s účinnosťou od 01.01.2018. K predloženému návrhu v prílohe B požiadal úrad, 
listom č. 149/ORPS/2017-704 zo dňa 13.09.2017 Slovenskú poštu, a.s., o doplnenie 
vysvetlenia k zaslaným podkladom k návrhu na úpravu taríf – sadzieb univerzálnej 
služby v medzinárodnom styku od 01.01.2018. 
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Listom zn. 9912/2017/RaMV zo dňa 05.10.2017, doručeným dňa 10.10.2017,          
Slovenská pošta, a.s., predložila úradu doplnenia a vysvetlenia k jednotlivým bodom 
žiadosti. 

Dňa 21.09.2017 bol uhradený správny poplatok na základe výzvy úradu na jeho 
zaplatenie, zaslanej listom č. 145/ORPS/2017-686, doručenej dňa 08.09.2017. 

Predložený návrh zmien odôvodňuje Slovenská pošta, a.s., rozhodnutiami 
Istanbulského svetového poštového kongresu v roku 2016, ktoré majú priamy dopad             
na portfólio medzinárodných produktov: 

1. schválenie zavádzania tzv. integrovaného plánu produktov, ktorý má rozdeliť 
poštové produkty podľa obsahu (na dokumentové a tovarové), presunúť                         
tzv. balíčky s obsahom tovaru (v súčasnosti listové zásielky) z listovej pošty a spojiť 
systémy odmeňovania (terminálne odmeny, balíkové podiely a EMS) do jedného 
systému; tento proces sa uskutoční v dvoch cykloch: roky 2018 – 2020 a roky             
2021 – ďalej, v prvom cykle ostávajú balíčky súčasťou listovej pošty, ako aj 
terminálnej odmeny, ale s odlišnou výškou; konkretizácia druhého cyklu sa vykoná 
podľa rozhodnutia mimoriadneho svetového poštového kongresu v roku 2018, 

2. zmena definície listov podľa obsahu na dokumenty a tovar (čl. 1.1.4. a 1.1.5. 
Svetového poštového dohovoru), pričom zásielky s obsahom tovaru musia mať 
jedinečný identifikátor s čiarovým kódom (čl. 16-107.6.4 Vykonávacieho poriadku), 

3. rozhodnutie o povinnej výmene predbežných elektronických údajov (EAD)             
pre všetky zásielky s obsahom tovaru, 

4. zmena systému výpočtu terminálnej odmeny za listové zásielky nad 500 g 
a formátu E; v súčasnosti je výpočet terminálnej odmeny kalkulovaný na základe 
sadzieb za list  s hmotnosťou 20 g a 175 g pre všetky listy, pričom tento systém 
výpočtu bude od 1.1.2018 uplatňovaný len pre zásielky formátov P a G                          
do hmotnosti 500 g, pre zásielky formátu E bude pri výpočte terminálnej odmeny 
použitá hmotnosť 375 g,  

5. zmena radenia listových zásielok do formátov: 
- listy malého formátu (P) s obsahom iba dokumentov (čl. 16-102.2.1 

Vykonávacieho poriadku), 
- listy veľkého formátu (G) s obsahom iba dokumentov (čl. 16-102.2.2 

Vykonávacieho poriadku), 
- listy s obsahom tovaru sú považované za formát E (čl. 16-102.2.3bis 

Vykonávacieho poriadku), 
na základe tohto článku dôjde k zvýšeniu terminálnej odmeny za listy s obsahom 
tovaru do 500 g vo formátoch P a G, 

6. zvýšenie motivačnej sadzby k terminálnym odmenám za dodávanie: 
- doporučených zásielok z 0,67 SDR  na 1,10 SDR v roku 2018 až 1,40 SDR 

v roku 2021, 
- poistených zásielok z 1,342 SDR na 1,40 SDR v roku 2018 až 1,70 SDR 

v roku 2021, 
- v súčasných sadzbách ešte nie sú kalkulované náklady za doplnkové 

odmeňovanie za zasielanie elektronických informácií pre vstupujúce zásielky 
vo výške 0,50 SDR (čl. 29-104.4.1 Vykonávacieho poriadku), 

7. v medzinárodnom poštovom styku zákazníci uprednostňujú rýchlosť, pričom 
početnosť zásielok úrovne služby 2. triedy výrazne klesá, bez ohľadu na to, že aj 
medzinárodná preprava týchto zásielok má prevažne prednostný charakter;            
v roku 2016 bol pomer vypravených zásielok 1. a 2. triedy približne 70 % 1. trieda 
a 30 %  2. trieda, 
-       pri tomto pomere a početnosti zásielok do jednotlivých krajín je výprava 

v dvoch triedach neefektívna; z hľadiska nákladov ide o takmer rovnaké 
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hodnoty, keďže vo väčšine prípadov sú prepravné náklady, ako aj terminálne 
odmeny na rovnakej úrovni a vo viacerých prípadoch ide aj o rovnakú úroveň 
kvality služby, nakoľko krajina určenia má pre listy a balíky iba jednu triedu, 
pre Slovenskú poštu, a. s., je z hľadiska vypravených objemov najdôležitejším 
partnerom Česká pošta, ktorá tiež patrí medzi krajiny s jednou úrovňou služby 
pre listy a balíky.     

Úrad po posúdení predloženého návrhu, listom č. 145/ORPS/2017-747 zo dňa 
02.10.2017, určil Slovenskej pošte, a.s., podľa § 48 ods. 3 zákona o poštových službách 
lehotu 15 dní odo dňa doručenia žiadosti na predloženie nasledovných dokladov 
potrebných na posúdenie ohlásenej zmeny Poštovej licencie: 

- potvrdenie úrovne služby 1. triedy z hľadiska lehoty prepravy pri listových 
zásielkach, poistených zásielkach a balíkoch v medzinárodnom poštovom styku 
(po zrušení úrovne služby 2. triedy), 

- podmienky spôsobu podaja novej kategórie listovej zásielky (Balíček) z hľadiska 
zmien v zmysle Aktov SPÚ od 01.01.2018 a z hľadiska colného konania, vrátane 
dopadu na užívateľa služby, 

- odôvodnenie zavedenia diferenciácie cenovej kategórie Európa – EÚ               
a Európa – mimo EÚ pri listových zásielkach (List, Balíček, List slepecký) a jeho 
dopad na cenu služby. 

Slovenská pošta, a.s., listom zn. 9912/2017/RaMV-III.vyb. zo dňa 13.10.2017, 
doručeným dňa 18.10.2017, predložila požadované podklady a údaje na posúdenie 
ohlásenej zmeny Poštovej licencie.  

Slovenská pošta, a.s., v rámci doplnenia podkladov uviedla, že po zrušení úrovne 
služby 2. triedy pri listových zásielkach, poistených zásielkach a balíkoch                                 
v medzinárodnom poštovom styku budú všetky zásielky spracovávané, prepravované              
a dodávané v tokoch pre prednostné zásielky. Prehľad lehôt pre včasnosť dopravy 
zásielok, ktorý je súčasťou Tarify, bude aktualizovaný od dátumu platnosti zmeny. 

Odosielateľ bude „Balíček“ podávať ako nezapísanú listovú zásielku pri priehradke 
pošty. Ku každému Balíčku bude odosielateľ prikladať vyplnené colné vyhlásenie, ktoré 
následne zamestnanec pošty opatrí čiarovým kódom s prefixom „U“. Na vytlačenie 
adresného štítka a colného vyhlásenia obsahujúceho čiarový kód bude môcť užívateľ 
poštových služieb použiť aplikáciu ePodací hárok, ktorá bude umožňovať výlučne tlač 
štítku a colného vyhlásenia; prostredníctvom aplikácie nebude sprístupnená 
ePotvrdenka.  

Podľa ustanovení Svetového poštového dohovoru (čl. 29.10 až 13) dochádza                     
k zmene v systéme účtovania terminálnych odmien. Súčasný systém jednotnej 
terminálnej odmeny pre všetky formáty zásielok bude nahradený systémom odlišnej 
terminálnej odmeny pre zásielky malých formátov (P a G) a terminálnej odmeny                  
pre zásielky veľkých formátov (E), pričom podľa čl. 17-102.2.4. Vykonávacieho poriadku 
sú listy s obsahom tovaru považované za formát E. Dôvodom diferenciácie cenovej 
kategórie je, aby nedochádzalo k nekorektnému krížovému financovaniu tovarových 
zásielok s dopadom najmä na obyvateľstvo, ktoré zasielanie tovaru v poštových 
zásielkach využíva v menšej miere. 

Z predloženého ohlásenia zmien vrátane priložených podkladov a podkladov 
doplnených Slovenskou poštou, a.s., listom zn. 9912/2017/RaMV-III.vyb. zo dňa 
13.10.2017, vyplynulo podľa § 48 ods. 4 zákona o poštových službách, že tieto                         
si vyžadujú zmenu Poštovej licencie.  
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Slovenská pošta, a.s., svojím návrhom na zmenu Poštovej licencie, doručeným dňa 
30.08.2017 a na základe výzvy úradu doplneným dňa 18.10.2017, predložila návrh 
zmeny v časti A Poštovej licencie – Univerzálna služba Medzinárodný poštový styk               
a návrh príslušných ustanovení Poštových podmienok pre medzinárodný styk                        
- Všeobecná časť, Listová zásielka, Doporučená zásielka, Poistená zásielka, Balík, 
Reklamačný poriadok. 

Úrad ako správny orgán príslušný podľa § 5 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 nadväznosti                        
na ustanovenie § 48 ods. 4, § 50 ods. 1 a § 67 ods. 1 zákona o poštových službách 
začal konanie o zmene Poštovej licencie na základe ohlásenia poskytovateľa 
univerzálnej služby. 

 V priebehu správneho konania boli zistené a obstarané nasledujúce podklady 
potrebné pre rozhodnutie: 

- podklady predložené účastníkom konania k návrhu na zmenu niektorých 
ustanovení časti A Poštovej licencie – Univerzálna služba Medzinárodný poštový 
styk, uvedené vyššie, 

- podklady doplnené účastníkom konania na základe žiadosti úradu zo dňa  
02.10.2017, 

- závery z pracovného stretnutia k jednotlivým podkladom konaného dňa 
06.11.2017, 

- úpravy zmien Poštových podmienok v rámci záverov pracovného stretnutia 
konaného dňa 06.11.2017,          

- podklady predložené účastníkom konania k doplneniu žiadosti o zmenu Poštovej 
licencie, doručené dňa 18.10.2017, 

- podklady doplnené účastníkom konania dňa 10.10.2017 a dňa 13.11.2017                          
k návrhu úpravy taríf – sadzieb univerzálnej služby v medzinárodnom styku. 

 K predloženým zmenám Poštových podmienok a k návrhu na úpravu taríf – sadzieb 
univerzálnej služby v medzinárodnom styku sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
zástupcov úradu a zástupcov Slovenskej pošty, a.s., dňa 06.11.2017. Upravené znenie 
Poštových podmienok bolo úradu doručené elektronicky dňa 10.11.2017 (evidované pod 
č. 145/ORPS/2017-854) a ustanovenia súvisiace so stanovením výšky náhrady škody 
v medzinárodnom poštovom styku, ktoré obsahujú Poštové podmienky – Doporučená 
zásielka (medzinárodný styk), Poštové podmienky – Balík (medzinárodný styk) boli 
doplnené dňa 14.11.2017 (evidované pod č. 145/ORPS/2017-863). Doplnené podklady 
k návrhu na úpravu taríf boli úradu doručené dňa 13.11.2017 a dňa 15.11.2017 
(evidované pod č. 149/ORPS/2017-858). Predložené podklady obsahujú úpravu           
bez zavedenia diferenciácie cenovej kategórie Európa – EÚ a Európa – mimo EÚ 
z dôvodu nepreukázania opodstatnenosti jej zavedenia a dopadu na cenu služby. 

 K bodu I výrokovej časti: 

Rozsah univerzálnej služby upravuje § 3 ods. 2 a ods. 5 zákona o poštových 
službách. Univerzálna služba sa poskytuje v medzinárodnom poštovom styku podľa 
pravidiel platných pre medzinárodný poštový styk, ktoré upravujú Akty SPÚ.  

Podľa § 3 ods. 2 písm. a) a písm. c) zákona o poštových službách zahŕňa univerzálna 
služba vybranie a distribúciu poštových zásielok s hmotnosťou do 2 kg vrátane 
a vybranie a distribúciu balíkov s hmotnosťou do 10 kg vrátane.  
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V časti medzinárodný poštový styk požiadal poskytovateľ univerzálnej služby v bode 1 
o zmenu klasifikácie listov podľa rýchlosti (list 1. triedy, list 2. triedy) na klasifikáciu podľa 
obsahu (list obsahujúci dokument, list obsahujúci tovar). V súvislosti s touto zmenou 
vzniká nový produkt balíček – listová zásielka s obsahom tovaru adresovaná do krajín 
mimo EÚ a území podľa Tarify - Zasielacie podmienky pre medzinárodný styk.  

Zmena v bode 3 a 5 obsahuje zrušenie 2. triedy a zavedenie jednej kategórie rýchlosti 
balíkov a poistených zásielok. Hlavným prínosom pre všetky kategórie zákazníkov                   
je zrýchlenie lehoty prepravy balíkov a poistených zásielok; zostáva zachovaná 
najrýchlejšia kategória podľa rýchlosti prepravy. Zároveň zostáva zachovaná doplnková 
služba „poistenie“ v rozsahu pravidiel platných pre medzinárodný poštový styk v súlade  
s § 3 ods. 2 písm. g) zákona o poštových službách. Tieto zásielky budú spracovávané, 
prepravované a dodávané v tokoch pre prednostné zásielky podľa Tarify – Zasielacie 
podmienky pre medzinárodný styk. 

 Zmena v časti medzinárodný poštový styk súvisí s novelizáciou Aktov SPÚ 
s účinnosťou od 01.01.2018, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej 
republiky dňa 12.10.2017 a ktoré boli ratifikované prezidentom Slovenskej republiky dňa 
07.11.2017. Úprava Článku 1 a Článku 17 bod 2, bod 3  a bod 4 Svetového poštového 
dohovoru obsahuje predmetnú klasifikáciu listových zásielok. 

Pri posudzovaní navrhovaných zmien z hľadiska zabezpečenia univerzálnej služby 
v medzinárodnom poštovom styku vychádzal správny orgán z potrieb verejnosti, ako aj 
účastníka konania tak, aby nedošlo k zásadnému obmedzeniu jej rozsahu a prihliadol              
na tie požiadavky, ktoré vychádzajú zo zmien na trhu poštových služieb a vzhľadom               
na to sú premietnuté navrhované zmeny tak, že zachovávajú základný obsah a účel 
poskytovania univerzálnej služby.  

 K bodu II výrokovej časti: 

 Účastník konania s návrhom na zmenu Poštovej licencie predložil dňa 30.08.2017                     
aj návrh Poštových podmienok, ktorý vychádza z nového produktového portfólia. 
Predložené boli zmeny Poštových podmienok: Poštové podmienky – Všeobecná časť 
(medzinárodný styk), Poštové podmienky – Listová zásielka (medzinárodný styk), 
Poštové podmienky  – Doporučená zásielka (medzinárodný styk), Poštové podmienky              
– Balík (medzinárodný styk), Poštové podmienky – Poistená zásielka (medzinárodný 
styk) a Reklamačný poriadok. 

 Zmeny Poštových podmienok sa týkajú najmä obsahu a terminológie, ktorá súvisí                  
so zmenou klasifikácie listových zásielok podľa obsahu, zavedením produktu „balíček“ 
a zjednotením kategórií rýchlosti prepravy zásielok na prednostnú kategóriu pri listoch, 
balíkoch a poistených zásielkach. Súčasťou zmien sú aj úpravy v oblasti náhrady škody 
pri doporučených zásielkach a balíkoch medzinárodného styku a úpravy formálneho 
charakteru. Odôvodnenie zmien je uvedené v rámci odôvodnenia bodu I výrokovej časti, 
keďže tieto zmeny priamo súvisia aj so zmenami Poštovej licencie.      

 K predloženým zmenám Poštových podmienok sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
zástupcov úradu a zástupcov Slovenskej pošty, a.s., dňa 06.11.2017. Upravené znenie 
Poštových podmienok bolo úradu doručené elektronicky dňa 10.11.2017 (evidované pod 
č. 145/ORPS/2017-854) a ustanovenia súvisiace so stanovením výšky náhrady škody 
v medzinárodnom poštovom styku, ktoré obsahujú Poštové podmienky – Doporučená 
zásielka (medzinárodný styk), Poštové podmienky – Balík (medzinárodný styk) boli 
doplnené dňa 14.11.2017 (evidované pod č. 145/ORPS/2017-863).   

 V nadväznosti na zmeny produktového portfólia v medzinárodnom styku a v súvislosti 
s predloženým „návrhom úpravy taríf – sadzieb univerzálnej služby v medzinárodnom 
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styku od 01.01.2018“, listom zn. 9912/2017-RaMV zo dňa 25.08.2017, doplneným              
na základe žiadostí úradu dňa 10.10.2017, dňa 13.11.2017 a dňa 15.11.2017, dochádza 
k stanoveniu sadzieb v oblasti cenovej regulácie medzinárodného poštového styku. 
V zmysle ustanovenia § 67 ods. 2 písm. c) zákona o poštových službách budú sadzby                         
za poskytovanie univerzálnej služby v medzinárodnom poštovom styku predmetom 
opatrenia úradu, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny 
univerzálnej služby pre medzinárodný poštový styk.  

 Listom č. 145/ORPS/2017-857 zo dňa 13.11.2017, bolo účastníkovi konania 
umožnené v nadväznosti na ustanovenie § 33 ods. 2 v spojení s § 3 ods. 2 správneho 
poriadku oboznámiť sa s podkladom pre rozhodnutie, vyjadriť sa k nemu i k spôsobu 
jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, v lehote 5 dní odo dňa doručenia tohto 
listu. Predmetný list bol Slovenskej pošte, a.s., doručený dňa 15.11.2017.  

 Listom zn. 8916/2017/RaMV zo dňa 20.11.2017 (evidovaný pod                                         
č. 145/ORPS/2017-890), doručeným dňa 23.11.2017, bolo správnemu orgánu doručené 
vyjadrenie účastníka konania pred vydaním rozhodnutia. Slovenská pošta, a.s.,                      
vo svojom stanovisku uviedla, že podklady pre rozhodnutie boli úradu zaslané v rozsahu 
a v termínoch, ako je uvedené v oboznámení s podkladmi pre rozhodnutie                            
(list č. 145/ORPS/2017-857 zo dňa 13.11.2017). Zároveň požiadala Slovenská pošta, 
a.s., o doplnenie pokladov doložených úradu dňa 15.11.2017 (doručenka je súčasťou 
spisového materiálu). 

 Žiadosť Slovenskej pošty, a.s., bola už zohľadnená správnym orgánom v priebehu 
konania bezodkladne po obdržaní predmetných podkladov tak, ako je uvedené 
v odôvodnení rozhodnutia. Týmto považuje správny orgán za dostatočne doložené 
podklady pre rozhodnutie, pričom vzal do úvahy aj vyjadrenie účastníka konania pred 
vydaním samotného rozhodnutia v súlade s ustanoveniami správneho poriadku                
(§ 33 ods. 2). 

 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, v. r. 
                                                                                       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). 
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