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Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) 
podľa ustanovenia § 45 ods. 1 a ods. 2 písm. b) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových 
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon 
o poštových službách“) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie 
poštovej licencie. 
 
Podmienky licenčného konania: 

1. Poštová licencia sa udelí na poskytovanie univerzálnej služby podľa § 3 ods. 1 
zákona o poštových službách. 

2. Rozsah univerzálnej služby stanovuje § 3 ods. 2 zákona o poštových službách. 
Univerzálna služba zahŕňa: 

a)  vybranie a distribúciu poštových zásielok s hmotnosťou do 2 kg vrátane, 
b)  vybranie a distribúciu slepeckých zásielok, 
c)  vybranie a distribúciu balíkov s hmotnosťou do 10 kg vrátane, 
d) distribúciu balíkov s hmotnosťou do 20 kg vrátane, ak boli vybrané v cudzine 

zahraničným poskytovateľom univerzálnej služby, 
e)  vybranie a distribúciu doporučených zásielok a poistených zásielok, 
f)  vybranie a distribúciu úradných zásielok, 
g) služby spojené so zapísanými poštovými zásielkami najviac v rozsahu 

doplnkových služieb podľa pravidiel pre medzinárodný poštový styk a 
h) vrátenie nájdenej poštovej zásielky odosielateľovi podľa § 53 ods. 3 zákona 

o poštových službách. 

3. Poštovou licenciou sa uloží povinnosť vykonávať poštový platobný styk podľa § 44 
ods. 1 písm. c) zákona o poštových službách. 

4. Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby tvoriace základný rámec kvalitatívnych 
požiadaviek poskytovania univerzálnej služby, ktoré musia byť dodržané                   
pri poskytovaní univerzálnej služby, sú zverejnené vo Vestníku úradu č. 03/2022                 
zo dňa 07. 04. 2022 a na webovom sídle úradu www.teleoff.gov.sk v časti Poštové 
služby, Kvalita poštových služieb. 

5. Poštovú licenciu možno podľa § 47 ods. 4 zákona o poštových službách udeliť 
najviac na 20 rokov. 

6. V súlade s ustanovením § 47 ods. 4 zákona o poštových službách sa poštová 
licencia udelí na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2027. 

7. Poštová licencia sa udelí na poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie 
poštového platobného styku  na celom území Slovenskej republiky. 

8. Na konanie o udelenie poštovej licencie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a zákon  
o poštových službách. 

9. Osoba, ktorá žiada o udelenie poštovej licencie musí spĺňať podmienky ustanovené  
v § 44 ods. 2 zákona o poštových službách. Ich splnenie doloží preukázateľným 
spôsobom v žiadosti o udelenie poštovej licencie a v priloženej dokumentácii. 
Podmienky musia byť splnené počas celej doby platnosti poštovej licencie. 

10. Žiadosť o udelenie poštovej licencie je nutné doložiť požadovanými dokladmi       
a  údajmi podľa § 44 ods. 3, 4, 5 a 6 zákona o poštových službách. Žiadosť 
o udelenie poštovej licencie sa podáva v písomnom vyhotovení vo forme originálu. 
K originálu žiadosti je potrebné požadované doklady predložiť vo forme originálu 
alebo úradne overenej kópie. Originál žiadosti musí byť zaistený proti vyňatiu, alebo 
dodatočnému vloženiu listov. Žiadateľ spolu s tlačenými dokladmi predloží aj úplné 
elektronické vyhotovenie žiadosti vrátane priloženej dokumentácie vo formáte PDF,                          
a to na fyzickom nosiči dát bez možnosti prepisovania (napr. DVD, CD, USB).                   
V prípade rozdielu medzi jednotlivými vyhotoveniami sa berie za smerodajný originál 
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žiadosti v písomnom vyhotovení. Pokiaľ sú súčasťou predloženej žiadosti alebo jej 
príloh informácie, ktoré sú bankovým tajomstvom, daňovým tajomstvom, obchodným 
tajomstvom, alebo by sa ich sprístupnením porušila zákonom uložená alebo uznaná 
povinnosť mlčanlivosti, pripojí žiadateľ ďalšiu kópiu žiadosti vrátane príloh, ktorá tieto 
informácie neobsahuje tak, aby túto verziu mohol úrad použiť na účely nazerania                
do spisu podľa § 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)                 
v znení neskorších predpisov.  

11. Technickými a organizačnými predpokladmi prevádzkovania verejnej poštovej siete 
a poskytovania univerzálnej služby podľa § 44 ods. 7 zákona o poštových službách         
je dostatočná vybavenosť a pripravenosť, umožňujúce zabezpečiť opatrenia                    
na ochranu poštovej siete pred neoprávneným prístupom k nej a k poštovým 
zásielkam a obmedzenie vybrania a distribúcie vecí, ktoré sú z vybrania a distribúcie 
vylúčené, a prevádzkovať verejnú poštovú sieť a poskytovať univerzálnu službu 
podľa zákona o poštových službách. Údaje a doklady na preukázanie technických 
a organizačných predpokladov sú špecifikované v tlačive žiadosti o udelenie poštovej 
licencie. 

12. K žiadosti o udelenie poštovej licencie žiadateľ priloží návrh poštových podmienok 
upravujúcich poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného 
styku s náležitosťami podľa § 27 zákona o poštových službách, návrh tarify a doklady 
podľa § 45 ods. 6 zákona o poštových službách. 

13. Tlačivo Žiadosť o udelenie poštovej licencie je prílohou tejto výzvy. Tlačivo                         
je zverejnené na webovom sídle úradu www.teleoff.gov.sk v časti Poštové služby   
alebo si ho možno vyžiadať aj na e-mailovej adrese: postovesluzby@teleoff.gov.sk.  

14. Podľa § 45 ods. 7 zákona o poštových službách na udelenie poštovej licencie nie je 
právny nárok. Úrad udelí poštovú licenciu účastníkovi konania, ktorý spĺňa 
podmienky podľa § 44 ods. 2 zákona o poštových službách a má najlepšie technické, 
organizačné a personálne predpoklady na prevádzkovanie verejnej poštovej siete                
a na poskytovanie univerzálnej služby; žiadosti ostatných účastníkov konania 
rozhodnutím zamietne. 

15. Za udelenie poštovej licencie sa vyberá správny poplatok. Výška správneho poplatku 
v konaní o udelenie poštovej licencie je stanovená zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v Sadzobníku správnych 
poplatkov, časť XXI Poštová činnosť, položka 270 písm. a) vo výške 33 193,50 eur. 
Poplatok je splatný pri podaní žiadosti o udelenie poštovej licencie. Správny poplatok 

je možné zaplatiť na základe údajov v platobnom predpise, ktorý úrad vyhotoví 
žiadateľovi pri podaní žiadosti o udelenie poštovej licencie. 

16. Žiadosť o udelenie poštovej licencie je potrebné predložiť do 20.05.2022 na adresu: 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Stále pracovisko 
pre oblasť poštových služieb, Ul. 1. mája 16, 010 01 Žilina. 

 

V Žiline dňa 11.04.2022                  

                                                                                      JUDr. Zuzana Isteníková, v. r. 
                                                                      riaditeľka odboru regulácie poštových služieb 
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Príloha  

ŽIADOSŤ O UDELENIE POŠTOVEJ LICENCIE 
 

1. Údaje o žiadateľovi 

 Obchodné meno alebo názov žiadateľa: 

  

 IČO: 

 Právna forma: 

 Adresa sídla alebo miesto podnikania (ulica, číslo, obec, PSČ): 

  

 Kontakt na žiadateľa/osoby oprávnené komunikovať vo veci žiadosti  
(meno, priezvisko, e-mail, tel. kontakt): 

  

  

 Titul, meno a priezvisko štatutárnych zástupcov: 

  

  

 
 
2. 

Údaje o poskytovaní univerzálnej služby 
podľa zákona č. 324/2011 Z. z. 

 
Číslo prílohy/počet strán 

 Podľa § 45 ods. 5 písm. b)  

 Podľa § 45 ods. 5 písm. c)  

 Podľa § 45 ods. 5 písm. d)  

  

3. Priložené doklady Číslo prílohy/počet strán 

 Doklady o odbornej spôsobilosti  

 
Doklady o finančnej spôsobilosti (§ 44 ods. 5 
a ods. 6 )  

 Poštové podmienky  

 Reklamačný poriadok  

 Tarifa  

 Výpisy z registra trestov/údaje alebo doklad  

 
Výpis z registra trestov právnických 
osôb/doklad  

 

4. Predloženie žiadosti 

 Dátum vyhotovenia žiadosti: 

 Čitateľné meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/zástupcov: 

  

  

 Podpisy štatutárneho zástupcu/zástupcov: 
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Pokyny na vyplnenie žiadosti o udelenie poštovej licencie: 
 

Časť 
žiadosti 

 
Obsah  

1. 

Obchodné meno alebo názov osoby, ak je žiadateľ fyzická osoba, uvedie okrem 
obchodného mena aj svoje meno, priezvisko a rodné číslo. 

Identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené. 

Kontakt na žiadateľa/zodpovedné osoby za komunikáciu pri predkladaní žiadosti                          
o udelenie poštovej licencie.  

Titul, meno, priezvisko štatutárnych zástupcov žiadateľa. Ak je štatutárnych zástupcov 
viac, uvedú sa na zadnej strane žiadosti.   

2. 

Údaje o schopnosti prevádzkovať verejnú poštovú sieť a poskytovať univerzálnu  službu 
a poštový platobný styk, vrátane technického, organizačného a personálneho 
zabezpečenia podľa podmienok ustanovených v § 44 ods. 7  zákona o poštových 
službách. Popíšte alebo predložte projekty, vnútorné predpisy, dokumenty alebo 
postupy, ktoré upravujú: 

1. ochranu poštovej siete pred neoprávneným prístupom k nej a k poštovým zásielkam 
(napr. opatrenia na zabezpečenie budov, miestností, poštových zásielok vrátane 
ochrany informácií a poštového tajomstva a pod.), 

2. obmedzenie vybrania a distribúcie vecí, ktoré sú z vybrania a distribúcie vylúčené              
a zaobchádzanie s neoprávnene prijatými zásielkami, 

3. popis (štruktúru) poštovej siete, zoznam prístupových a kontaktných miest                             
s napojením na prepravné systémy, organizáciu spracovania poštových zásielok 
vrátane triedenia a prepravy, 

4. prehľad poskytovaných služieb na jednotlivých prístupových a kontaktných miestach 
vrátane ich hodín pre verejnosť,  

5. zoznam miest, kde nie je zabezpečené najmenej jedno vybranie a jedno dodanie 
každý pracovný deň, 

6. personálne zabezpečenie (počet a štruktúra zamestnancov, odborné profesie                        
a pod.), 

7. údaje o zabezpečení kvality univerzálnej služby, zamerané najmä na územnú 
dostupnosť, hustotu  prístupových a kontaktných miest, časovú dostupnosť 
univerzálnej služby a poštového platobného styku a lehotu prepravy  poštových 
zásielok; posúdenie kvality poskytovaných služieb podľa zverejnených Požiadaviek 
na kvalitu univerzálnej služby, 

8. údaje o rozvoji a opatreniach na zlepšenie prevádzky verejnej poštovej siete                       
a poskytovania univerzálnej služby (rozvojové projekty, program rozvoja poštovej 
siete žiadateľa a rozvoja ním poskytovaných poštových služieb). 

Doklady sa uvedú v prílohe žiadosti, pričom v príslušných riadkoch žiadosti sa uvedie iba 
číslo prílohy a jej rozsah (počet strán). 

3. 

Doklady preukazujúce vzdelanie a prax. Požiadavky na vzdelanie – ukončené najmenej 
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Minimálne 
požiadavky na prax – najmenej päťročná prax v oblasti poskytovania poštových služieb, 
päťročná prax vo finančnej oblasti alebo päťročná prax v riadiacej funkcii v inej oblasti. 

Doklady a údaje o finančnej spôsobilosti podľa § 44 ods. 6 zákona o poštových  
službách: 

1. doklad, preukazujúci platné poistenie a sumu poistného krytia na splnenie podmienky 
podľa § 44 ods. 5 písm. a) zákona o poštových službách, 
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2. objem obchodného majetku rozčleneného podľa jednotlivých druhov majetku 
vzhľadom na predpokladanú investíciu, 

3. objem finančných prostriedkov, vrátane stavu bankových účtov a objemu 
poskytnutých bankových úverov alebo iných finančných prostriedkov, umožňujúcich 
poskytovať univerzálnu službu, 

4. riadna účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie overená audítorom, 
ktorá je uložená v registri účtovných závierok,  

5. podnikateľský plán činnosti najmenej na päť rokov. 

Návrh poštových podmienok upravujúcich poskytovanie univerzálnej služby 
a vykonávanie poštového platobného styku, reklamačný poriadok a tarifa (§ 27, § 28,                   
§ 29, § 30 zákona o poštových službách). 

Doklady alebo údaje preukazujúce bezúhonnosť orgánu poštového podniku:                                   
Za bezúhonnú osobu podľa § 44 odsek 2 písm. a) zákona o poštových službách sa 
považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, 
za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie, za úmyselný trestný čin 
alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s poštovou službou; 
bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov a ak ide o cudzinca, obdobným 
potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu nie starším ako tri 
mesiace. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. a) poskytne fyzická 
osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 10 ods. 4 písm. a) 
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov                
v znení neskorších predpisov) alebo môže predložiť výpis z registra trestov a výpis                    
z registra trestov právnickej osoby. Uvedené platí pre všetkých členov štatutárneho 
orgánu.   

 

 

 

  
 


