Predkladacia správa
Materiál „Návrh na schválenie Aktov Svetovej poštovej únie - 10. dodatkového
protokolu k Ústave Svetovej poštovnej únie, 2. dodatkového protokolu ku Generálnemu
poriadku Svetovej poštovej únie a Dodatkového protokolu k Svetovému poštovému dohovoru
prijatých na 2. mimoriadnom kongrese Svetovej poštovej únie (Addis Abeba, 03. - 07. 09.
2018)“ (ďalej len „Akty SPÚ 2018“) sa predkladá ako iniciatívny materiál.
Predkladané Akty SPÚ 2018 boli prijaté na 2. mimoriadnom kongrese Svetovej
poštovej únie, ktorý sa konal v Addis Abebe v Etiópii v dňoch 3. – 7. 9. 2018 (ďalej len
„mimoriadny kongres SPÚ“). V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 313/2018
boli dňa 7. 9. 2018 Akty SPÚ 2018 podpísané veľvyslancom Slovenskej republiky v Etiópii
JUDr. Jozefom Cibulom, s výhradou ich ratifikácie alebo schválenia. Slovenská republika si
na mimoriadnom kongrese neuplatnila k záverečným dokumentom žiadne nové výhrady.
Akty SPÚ 2018 nadobudnú platnosť dňa 1. júla 2019. Zmeny a doplnenia k Aktom SPÚ,
ktoré prijal mimoriadny kongres SPÚ, sú v slovenskom texte zmlúv vyznačené
podčiarknutím. Keďže francúzština je úradným jazykom SPÚ, materiál obsahuje aj text Aktov
SPÚ 2018 vo francúzskom jazyku.
Akty SPÚ tvoria podľa čl. 22 Ústavy SPÚ:
- Ústava SPÚ, hlavný akt SPÚ, ktorá obsahuje základné predpisy SPÚ a nemôže byť
predmetom výhrady;
- Generálny poriadok SPÚ obsahujúci ustanovenia na zabezpečenie používania
Ústavy SPÚ a činnosti SPÚ, je záväzný pre všetky členské krajiny SPÚ a nemôže
byť predmetom výhrady;
- Svetový poštový dohovor a jeho Vykonávací poriadok, ktoré obsahujú spoločné
predpisy medzinárodnej poštovej služby a ustanovenia týkajúce sa služieb listovej
pošty a poštových balíkov. Je záväzný pre všetky členské krajiny SPÚ, ktoré dbajú
na to, aby ich určené poštové podniky plnili povinnosti vyplývajúce z dohovoru
a jeho vykonávacieho poriadku;
- dohody SPÚ a ich vykonávacie poriadky upravujú, s výnimkou listovej pošty
a poštových balíkov, služby medzi členskými krajinami SPÚ, ktoré k nim
pristúpili. Záväzné sú len pre tieto signatárske členské krajiny SPÚ, pričom tieto
dbajú na to, aby ich určené poštové podniky plnili povinnosti vyplývajúce z dohôd
a ich vykonávacích poriadkov.
Akty SPÚ 2018 boli posúdené, v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR, v zmysle Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv
a zmluvnú prax schválených uznesením vlády SR č. 743 zo dňa 21. 10. 2009 (ďalej len
„Pravidlá“) s nasledujúcimi závermi:
Desiaty dodatkový protokol k Ústave SPÚ bol prijatý s výhradou ratifikácie
v zmysle čl. 30 ods. 2 Ústavy SPÚ a podľa jeho čl. IV ods. 1 nadobudne účinnosť 1. júla
2019. Tento dokument má charakter medzinárodnej zmluvy vládnej povahy podľa čl. 4 ods. 1
písm. b) Pravidiel a vzhľadom na skutočnosť, že ustanovenia čl. 25 ods. 3 Ústavy SPÚ
vyžadujú ratifikáciu, bude uvedený dodatkový protokol predložený, po vyslovení súhlasu
vládou SR, prezidentovi SR na ratifikáciu (tzv. malá ratifikácia v súlade s čl. 6 písm. f)
Pravidiel).

Desiaty dodatkový protokol k Ústave SPÚ obsahuje zmeny čl. 1, 8 a 18, a to vo väzbe
na schválenú reformu SPÚ, pričom však nezakladá nové záväzky podľa medzinárodného
práva.
Druhý dodatkový protokol ku Generálnemu poriadku SPÚ má, podľa čl. 4 ods. 1
písm. b) Pravidiel, charakter medzinárodnej zmluvy vládnej povahy. Keďže v danom prípade
sa schválenie riadi, v súlade s čl. 25 ods. 4 Ústavy SPÚ, právnymi predpismi signatárskej
krajiny, bude v podmienkach SR vyhotovená listina o schválení. Tento dodatkový protokol
nadobudne podľa jeho čl. XXIII ods. 1 účinnosť 1. júla 2019.
Druhý dodatkový protokol ku Generálnemu poriadku SPÚ obsahuje zmeny čl. 103 až
110, čl. 112 až 116, čl. 123, čl. 127, čl. 130, čl. 138, čl. 144, čl. 146, čl. 150 a čl. 152 a
doplnený nový čl. 117, a to vo väzbe na schválenú reformu SPÚ.
Dodatkový protokol k Svetovému poštovému dohovoru má, podľa čl. 4 ods. 1
písm. b) Pravidiel, charakter medzinárodnej zmluvy vládnej povahy. Keďže v danom prípade
sa schválenie riadi, v súlade s čl. 25 ods. 4 Ústavy SPÚ, právnymi predpismi signatárskej
krajiny, bude v podmienkach SR vyhotovená listina o schválení. Tento dodatkový protokol
nadobudne podľa jeho čl. III ods. 1 účinnosť 1. júla 2019.
Dodatkový protokol k Svetovému poštovému dohovoru obsahuje zmeny čl. 17 a 18,
týkajúce sa základných a doplnkových služieb, ktoré nadväzujú na schválenie nového
integrovaného plánu produktov.
Predkladaný materiál nemá sociálny vplyv, vplyv na rozpočet verejnej správy, životné
prostredie, podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy
pre občana. Materiál bol prerokovaný s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR a bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ktorého
vyhodnotenie tvorí jeho súčasť.

