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IV. 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené 
evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence 

    

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Český telekomunikační úřad   

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

leden.2018 

      

Implementace práva EU:  NE (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: ---  

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?:   NE 

2. Cíl návrhu zákona  

Stanovení nové výše ziskové přirážky v aktualizované podobě a změna struktury informací vykazovaných 
ve výsledcích oddělené evidence nákladů a výnosů držitelem poštovní licence.      

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty:   NE 

---  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR:   NE 

--- 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí:   ANO 

Vliv na trh poštovních služeb bude mít změna ziskové přirážky, která se promítá do cen základních služeb. 
S novou výší ziskové přirážky může dojít k poklesu cenové úrovně a tím k tlaku na konkurenční 
poskytovatele poštovních služeb. Současně podnikatelským subjektům, kteří nepodnikají v sektoru 
poštovních služeb může nová výše ziskové přirážky přinést levnější poštovní služby a tím snížit i jejich 
náklady spojené s využíváním poštovních služeb. Vývoj cen je však ovlivňován i změnou jednotkových 
nákladů na službu a nelze proto jednoznačně konstatovat, že s nižší ziskovou přirážkou budou i nižší ceny. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje):   NE  

---  

3.5 Sociální dopady:   NE  

---  

3.6 Dopady na spotřebitele:   ANO 

Kladný vliv na spotřebitele by mohlo mít snížení cen poštovních služeb, pokud by k takovému kroku 
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součet průměrného jednotkového nákladu a ziskové přirážky poskytovatele poštovní licence opravňoval. 

3.7 Dopady na životní prostředí:   NE 

---  

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů:   NE 

--- 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby:   NE 

--- 

3.10 Korupční rizika:   NE 

--- 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu:   NE 

--- 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 
 

1.1 NÁZEV 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení 
oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence 

 
1.2 DEFINICE PROBLÉMU 

Vyhláška se vydává ke změně vyhlášky č. 465/2012 Sb., kterou se provádí 
ustanovení § 33a odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně 
některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů. 
 

Cílem novely vyhlášky je stanovit novou výši ziskové přirážky v aktualizované 
podobě pro služby podléhající povinnosti nákladově orientovaných cen, tedy 
základních služeb a služeb přístupu k poštovní infrastruktuře, a změnit strukturu 
informací vykazovaných ve výsledcích oddělené evidence nákladů a výnosů držitelem 
poštovní licence. Výpočet původní hodnoty ziskové přirážky byl proveden pro účely 
vydání vyhlášky č. 465/2012 Sb. v roce 2012 a jeho platnost byla stanovena 
od 1. ledna 2013. Hodnota ziskové přirážky je však ovlivňována vývojem na trhu 
poštovních služeb, proto je třeba ji aktualizovat.  

 
Přijetí předkládané vyhlášky je dále nezbytné pro transparentní stanovení 

způsobu vedení oddělené evidence držitelem poštovní licence v souladu se stávajícími 
potřebami regulačního orgánu, a to zejména při ověřování výše čistých nákladů 
z poskytování základních služeb a při ověřování, zda jsou ceny základních služeb 
a přístupu k poštovní infrastruktuře uplatňované držitelem poštovní licence nákladově 
orientované.  
 
1.3 POPIS EXISTUJÍCÍHO PRÁVNÍHO STAVU V DANÉ OBLASTI 

Navrhovaná právní úprava byla vypracována na základě zmocnění Českého 
telekomunikačního úřadu obsaženého v § 41 odst. 1 zákona o poštovních službách, 
konkrétně k provedení jeho § 33a odst. 2, tj. k vydání prováděcího právního předpisu, 
kterým se stanoví způsob vedení oddělené evidence nákladů a výnosů, metodika 
účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování včetně stanovení přiměřeného 
zisku a strukturu vykazovaných informací. 

 
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů 

(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení 
se tato vyhláška vydává, je transpozicí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem 
na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství (tzv. třetí poštovní 
směrnice). Tato směrnice řeší problematiku vedení oddělené evidence nákladů 
a výnosů určeným poskytovatelem všeobecných služeb v článku 14. 

 
Podle § 33a odst. 2 zákona o poštovních službách je držitel poštovní licence 

povinen vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů spojených s poskytováním 
jednotlivých základních služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci a ostatních 
služeb tak, aby byly zajištěny podklady pro výpočet čistých nákladů pro jednotlivé 
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základní služby, pro regulaci cen základních služeb a pro prokázání, že nedochází 
ke křížovému financování mezi základními službami, které jsou obsaženy v jeho 
poštovní licenci, a ostatními službami. 

 
Na základě dosavadní regulatorní praxe byla vyhodnocena potřeba vyhlášku 

č. 465/2012 Sb. novelizovat. 
 

1.4 IDENTIFIKACE DOTČENÝCH SUBJEKTŮ 

Přímo dotčenými subjekty v souvislosti s předmětnou vyhláškou jsou držitelé 
poštovních licencí, jakožto osoby povinné podle § 33a zákona o poštovních službách 
vést v souladu s prováděcím právním předpisem (tj. vyhláškou č. 465/2012 Sb.) 
oddělenou evidenci nákladů a výnosů spojených s poskytováním jednotlivých 
základních služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, a dále jakožto osoby, 
které jsou podle § 33 odst. 5 zákona o poštovních službách povinné  poskytovat 
základní služby, které jsou obsaženy v jejich poštovní licenci, za nákladově 
orientované ceny (s výjimkou podle zákona), když do výpočtu nákladově orientované 
ceny vstupuje mimo jiné i přiměřený zisk, jehož výše je určována vyhláškou 
č. 465/2012 Sb. a měněna předkládaným návrhem vyhlášky. 

 
V současné době je v České republice pouze jeden držitel poštovní licence, 

a to státní podnik Česká pošta, s.p. 
 

1.5 POPIS CÍLOVÉHO STAVU 

Cílem novely vyhlášky je aktualizovat výši ziskové přirážky a aktualizovat 
strukturu vykazovaných informací v rozsahu a způsobem identifikovaným na základě 
provedeného přezkumu účinnosti a naplňování cílů regulace zavedené vyhláškou 
č. 465/2012 Sb. s účinností od dne 1. ledna 2013, a na základě dosavadní zkušeností 
z regulatorní praxe. 

 
1.6 ZHODNOCENÍ RIZIKA 

Ponechání výše ziskové přirážky ve výši stanovené v roce 2012 by znamenalo 
odtržení důležité složky cen (zisku) od reálné situace na poštovních trzích v EU, což by 
ve výsledku, při stanovení cen základních služeb a cen přístupu, vedlo k podhodnocení 
nebo nadhodnocení přiměřeného zisku. V tomto případě je aktualizovaná zisková 
přirážka nižší, takže její ponechání ve stávající výši by znamenalo přiznání 
neoprávněné výhody držiteli poštovní licence, což by bylo v rozporu s principem 
nákladové orientace cen základních služeb a cen přístupu k poštovní infrastruktuře. 

 
Ponechání rozsahu a struktury informací vykazovaných z oddělené evidence 

nákladů a výnosů vedené držitelem poštovní licence představuje riziko, že regulační 
orgán nebude mít k dispozici potřebné údaje k výkonu regulačních činností, které mu 
ukládá zákon o poštovních službách. Regulační orgán by tak musel vyžadovat 
dodatečné informace a upřesnění od držitele poštovní licence, což by mohlo být pro 
tento povinný subjekt nepřiměřeně zatěžující.  

 
2. NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ 

a) Stanovení výše ziskové přirážky 

Nulová varianta: 
Ponechání výše ziskové přirážky ve výši stanovené v roce 2012. 
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Varianta I: 
Aktualizace ziskové přirážky v souladu s vývojem trhu poštovních služeb napříč 

EU. 
 

b) Změna struktury vykazovaných informací 

Nulová varianta: 
Ponechání tabulek pro vykazování výsledků oddělené evidence nákladů 

a výnosů uvedených v příloze v podobě stanovené v roce 2012. 
 
Varianta I: 

Aktualizace struktury tabulek pro vykazování výsledků oddělené evidence 
nákladů a výnosů pouze vypuštěním údajů, které již nejsou regulačním orgánem 
využívány pravidelně v takovém detailu, v němž jsou vykazovány. 
 
Varianta II: 

Redukce příliš velkého detailu některých údajů z tabulek pro vykazování 
výsledků oddělené evidence nákladů a výnosů a zařazení údajů, které jsou pro 
regulační orgán důležitým vodítkem při posuzování správnosti čistých nákladů 
na základní služby a pro posouzení vhodnosti alokačních klíčů a nákladové orientace 
cen. 
 
3. VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ 

3.1 IDENTIFIKACE NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ 

a) Stanovení výše ziskové přirážky 

Podle § 33 odst. 5 zákona č. 29/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má 
držitel poštovní licence povinnost poskytovat základní služby, které jsou obsaženy 
v jeho poštovní licenci, za nákladově orientované ceny s výjimkou podle odstavce 6, 
§ 3 odst. 1 písm. f) a § 34a. Rovněž cena za přístup k poštovní infrastruktuře držitele 
poštovní licence musí být podle § 34 odst. 8 zákona č. 29/2000 Sb. nákladově 
orientovaná. Nákladově orientovanou cenou se rozumí cena, která zahrnuje efektivně 
a účelně vynaložené náklady a přiměřený zisk a která se stanovuje tak, aby zajistila 
návratnost investic v přiměřeném časovém období a zohlednila příslušná rizika. 
 
Nulová varianta: 

Ponechání výše ziskové přirážky ve výši stanovené v roce 2012 by znamenalo 
odtržení důležité složky cen (zisku) od reálné situace na poštovních trzích v EU, což by 
ve výsledku, při stanovení cen základních služeb a cen přístupu, vedlo k podhodnocení 
nebo nadhodnocení přiměřeného zisku. V tomto případě je aktualizovaná zisková 
přirážka nižší, takže její ponechání ve stávající výši by znamenalo přiznání 
neoprávněné výhody držiteli poštovní licence, což by bylo v rozporu s principem 
nákladové orientace cen základních služeb a cen přístupu k poštovní infrastruktuře. 
 
Varianta I: 

Aktualizace ziskové přirážky zajišťuje realizaci zákonného požadavku 
na nákladově orientované ceny základních služeb. Je důležitým předpokladem pro 
zajištění správného nastavení cen na liberalizovaném trhu. Současně přispívá 
k zmírnění tlaku na růst cen základních služeb, v důsledku dlouhodobě klesající 
poptávky, zapříčiněné především substitucí ze strany služeb elektronických 
komunikací.  
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b) Změna struktury vykazovaných informací 

Nulová varianta: 
Při ponechání tabulek ve stávající struktuře bude přetrvávat neuspokojivý stav, 

kdy regulační orgán nemá k dispozici potřebné údaje a držitel poštovní licence 
vykazuje ostatní údaje v příliš velkém detailu. Regulační orgán pak bude vyžadovat 
dodatečné informace, což může být pro povinný subjekt více zatěžující, než když je 
struktura požadovaných údajů předem známa.  
 
Varianta I: 

V této variantě dojde k úpravě ulehčující držiteli poštovní licence, který již 
nebude předkládat informace v takovém stupni podrobnosti, jako doposud. 
Neuspokojení regulačního orgánu potřebnými informacemi, které jsou vyžadovány 
dodatečně, však přetrvává. 
 
Varianta II: 

 Provedení komplexních změn, tj. vypuštění nadbytečných informací i zařazení 
údajů nezbytných pro plnění regulační činnosti přispěje k větší transparentnosti 
a umožní povinnému subjektu rozložení prací v čase. Z hlediska regulačního orgánu 
přispěje takové uspořádání k větší přehlednosti a provázání jednotlivých informací 
mezi sebou takovým způsobem, který bude přehledný a dobře využitelný pro další 
jednotlivé oblasti regulace. 
 
3.2 NÁKLADY 

3.1. Vyhodnocení nákladů 

a) volba stanovení výše ziskové přirážky 
b) struktura vykazovaných informací 

 
Ad a) volba stanovení výše ziskové přirážky 

Změna ziskové přirážky nemá žádný vliv na pracnost výpočtů a nevyžaduje 
žádné dodatečné náklady pro držitele poštovní licence ani pro regulátora.  

 
Ad b) struktura vykazovaných informací 

Regulační orgán pracuje s výsledky oddělené evidence nákladů a výnosů 
držitele poštovní licence již v současné době, změna struktury poskytovaných 
informací neznamená z tohoto hlediska žádné změny ve výši osobních ani jiných 
nákladů. Aktualizovaná struktura uspoří malé množství času odpovědných pracovníků, 
kteří nebudou žádat o dodatečné informace, z hlediska nákladů je však tato úspora 
zanedbatelná.  

 
Pro držitele poštovní licence znamená změna struktury vykazovaných informací 

dodatečné práce při nastavení systému oddělené evidence nákladů a výnosů. 
V celkovém objemu prací na zpracování výsledků oddělené evidence a vzhledem 
k jejich jednorázovosti jsou předpokládané náklady malé až zanedbatelné. Současně 
dojde k úspoře času/nákladů tím, že se některé údaje již nebudou vykazovat. 
Navrženou aktualizací dochází k optimalizaci struktury výstupu z oddělené evidence 
nákladů a výnosů, tak aby se předcházelo dodatečně vyžadovaným informacím 
nezbytným pro činnost regulátora, což bude znamenat úsporu administrativních 
nákladů na straně držitele poštovní licence i regulátora. Některé úpravy struktury 
vykazovaných údajů navrhl samotný držitel poštovní licence.  
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3.3 PŘÍNOSY 

a) volba stanovení výše ziskové přirážky 
b) struktura vykazovaných informací 

 
Ad a) volba stanovení výše ziskové přirážky 

Nulová varianta se nejeví z hlediska dopadu na nákladovou orientaci cen jako 
přijatelná, neboť je zřejmé, že od roku 2012, kdy byla stanovena stávající zisková 
přirážka, došlo na srovnatelných poštovních trzích k takovému vývoji, který 
neospravedlňuje zachovat současnou výši ziskové přirážky. Stávající zisková přirážka 
neodráží skutečnou situaci na trhu poštovních služeb a nevyjadřuje obvyklou míru 
ziskovosti poskytovatele poštovních služeb. Aktualizace rizikové přirážky zajistí 
realizaci zákonné povinnosti nákladově orientovaných cen, neumožní poskytovateli 
základních služeb realizovat zisk nepřiměřeně vysoký a tím zajistí ochranu 
spotřebitelů. 

 
Nově stanovená zisková přirážka se promítne do stanovení limitu pro 

kompenzaci čistých nákladů za poskytování základních služeb nejdříve za rok 2018, 
protože tento limit vychází z oddělené evidence nákladů a výnosů za rok 2018 
a obsahuje zisk platný v daném účetním období.  

Za vhodnou lze označit pouze Variantu I., která odráží skutečný stav. 
Závěr: doporučuje se přijmout Variantu I. 

 
Ad b) struktura vykazovaných informací 

Nulová varianta je neuspokojivá pro obě strany, jak pro držitele poštovní 
licence, který tabulky vyplňuje a uvádí i detailní údaje, regulačním orgánem v současné 
době využívané jen okrajově, tak i pro regulační orgán, který pro svoji práci nezískává 
dostatek informací a musí o ně dodatečně žádat, což je méně transparentní než 
stanovení základního rozsahu potřebných údajů přímo vyhláškou. U dodatečně 
vyžádaných informací lze obtížněji prokazovat provázanost na uvedené výsledky 
oddělené evidence a na účetní výkazy a vyžaduje to další ověřování správnosti 
dodatečně vyžádaných informací.   

 
Varianta I. je výhodná pro držitele poštovní licence v tom, že zužuje rozsah jím 

vykazovaných údajů, současně však znamená, že regulační orgán bude i nadále 
dodatečně požadovat informace potřebné pro jemu svěřené úkoly. 

 
Jednoznačně nejvýhodnější je varianta II., která aktualizuje strukturu 

vykazovaných informací jak z hlediska vypuštění detailních informací, tak i z hlediska 
zařazení dalších údajů, jež regulační orgán nezbytně potřebuje k výkonu své práce, 
řešení je komplexní. 
Závěr: doporučuje se přijmout variantu II. 
 
3.4 VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ VARIANT 

a) volba stanovení výše ziskové přirážky 
b) struktura vykazovaných informací 
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Ad a) volba stanovení výše ziskové přirážky 

 
VARIANTA 

 
PŘÍNOSY 

 
NÁKLADY 

„nulová“ 

Beze změn Riziko odtržení výše ziskové 
přirážky coby důležité složky 
ceny (zisku) od reálné situace 
na trhu                            x x x 

I. 

1. Správné nastavení cen na 
liberalizovaném trhu        + + + 

2. Zmírnění tlaku na růst cen 
základních služeb               + + 
 

Beze změn 
 

 
Porovnáním přínosů, nákladů a případných rizik jsou pozitivní znaky na straně 

varianty I. 
 
Ad b) struktura vykazovaných informací 

 

 
VARIANTA 

 
PŘÍNOSY 

 
NÁKLADY 

„nulová“ 

Beze změn. 1. Riziko nedostatečnosti 
podkladů pro činnost 
regulačního orgánu            x x 
2. Riziko zátěže držitele 
poštovní licence při 
dodatečném doplňování 
informací                           x x 

I. 

Zmírnění zátěže držitele 
poštovní licence při zpracování 
a poskytování výsledků 
oddělené evidence                 + 

1. Riziko nedostatečnosti 
podkladů pro činnost 
regulačního orgánu               x 
2. Riziko zátěže držitele 
poštovní licence při 
doplňování informací            x 
3. Náklady na změnu 
systému vykazování výsledků 
oddělené evidence na straně 
držitele poštovní licence       x 

II. 

1. Zajištění dostupnosti 
potřebných informací pro 
činnost regulačního orgánu 
                                        + + + 

Náklady na změnu systému 
vykazování výsledků 
oddělené evidence na straně 
držitele poštovní licence       x  
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2. Minimalizace rizika zátěže 
držitele poštovní licence při 
doplňování informací           + + 
3. Snížení pracnosti a 
administrativních nákladů při 
zpracovávání výsledků 
evidence                              + + 

 

 
Porovnáním přínosů, nákladů a případných rizik jsou pozitivní znaky v tomto 

případě na straně varianty II. 
 

4. STANOVENÍ POŘADÍ VARIANT A VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ 

Ad a) volba stanovení výše ziskové přirážky 

Vhodná je pouze varianta I., tj. aktualizace ziskové přirážky. 
 
Ad b) struktura vykazovaných informací 

Nejméně vhodná je varianta nulová, varianta I. představuje jen částečné řešení 
a nejkomplexnější je varianta II. Vybrána proto byla varianta II. 
  
 Z výše uvedených důvodů a pro zvýšení právní jistoty jak regulačního orgánu, 
tak právní úpravou přímo dotčeného subjektu (držitele poštovní licence) je variantou 
doporučenou k dalšímu legislativnímu procesu v obou řešených oblastech varianta 
vedoucí k předložení vyhlášky v navrhovaném rozsahu.  
 
5. IMPLEMENTACE DOPORUČENÉ VARIANTY A VYNUCOVÁNÍ 

Orgánem veřejné správy odpovědným za implementaci vyhlášky 
č. 465/2012 Sb., a tedy i předkládaných změn, je Český telekomunikační úřad. 

  
Podle § 33a odst. 2 zákona o poštovních službách je držitel poštovní licence 

povinen vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů spojených s poskytováním 
jednotlivých základních služeb, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci a ostatních 
služeb tak, aby byly zajištěny podklady pro výpočet čistých nákladů pro jednotlivé 
základní služby, pro regulaci cen základních služeb a pro prokázání, že nedochází ke 
křížovému financování mezi základními službami, které jsou obsaženy v jeho poštovní 
licenci, a ostatními službami. Způsob a vedení oddělené evidence nákladů a výnosů 
držitele poštovní licence, jakož i strukturu informací vykazovaných držitelem poštovní 
licence na základě jím vedené oddělené evidence nákladů a výnosů, stanoví vyhláška 
č. 465/2012 Sb.  
 

Podle § 33 odst. 5 zákona o poštovních službách je pak držitel poštovní licence 
povinen poskytovat základní služby, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, 
za nákladově orientované ceny (s výjimkou podle zákona). Do výpočtu nákladově 
orientované ceny vstupuje mimo jiné i přiměřený zisk, jehož výše je rovněž určována 
vyhláškou č. 465/2012 Sb. 
 

V důsledku implementace předkládané novely vyhlášky č. 465/2012 Sb. 
nedojde na straně povinného držitele poštovní licence k zásadním změnám. I nadále 
bude povinen vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů, mění se jen struktura 
informací vykazovaných z této evidence prostřednictvím jednotlivých výkazů tvořících 
přílohu vyhlášky. Informace z těchto výkazů jsou nezbytné pro naplňování účelu 
zákona o poštovních službách v oblasti základních služeb (výpočet čistých nákladů při 
poskytování základních služeb, regulace cen základních služeb, vyloučení existence 
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křížového financování). Při stanovování cen základních služeb pak držitel poštovní 
licence použije aktualizovanou výši ziskové přirážky. 

 
Předkládané změny právní úpravy vychází z přezkumu účinnosti aplikace 

zákona, resp. prováděcího právního předpisu - vyhlášky č. 465/2012 Sb. a odpovídají 
jednak současnému stavu poštovního trhu a vývoji nákladů na financování základních 
služeb a jednak potřebě regulačního orgánu mít k dispozici provázaný soubor 
podkladů pro účinné a efektivní regulování poštovního trhu. Současně byly vypuštěny 
údaje, které nejsou v současné době využívány, čímž se právní úprava, a tedy i její 
naplňování držitelem poštovní licence, zefektivňuje. 

 
Dodržování příslušných evidenčních a výkazových povinností držitelem 

poštovní licence je zajištěno cestou udělení odpovídající sankce za přestupek. Pokud 
držitel poštovní licence neplní některou povinnost spojenou s vedením oddělené 
evidence nákladů a výnosů, dopustí se přestupku podle § 37a odst. 3 písm. e) zákona 
o poštovních službách, za což mu hrozí pokuta až do výše 10 000 000 Kč. 

 
Dodržování povinnosti nákladové orientace cen základních služeb držitelem 

poštovní licence je zajištěno rovněž cestou udělení odpovídající sankce za přestupek. 
Pokud držitel poštovní licence tuto povinnost neplní, dopustí se přestupku podle § 37a 
odst. 3 písm. d) zákona o poštovních službách, za což mu hrozí pokuta až do výše 
2 000 000 Kč. 

 
Pokuty ukládá, vybírá a vymáhá Český telekomunikační úřad. Současně má 

tento orgán možnost provádět u držitele poštovní licence kontroly (podle kontrolního 
řádu) k ověření řádnosti plnění povinností stanovených zákonem o poštovních 
službách a jeho prováděcími právními předpisy.  
 
6. PŘEZKUM ÚČINNOSTI REGULACE 

Vyhláška č. 465/2012 Sb. nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2013. Na základě její 
tříleté aplikace provedl Český telekomunikační úřad přezkum účinnosti regulace s tím, 
že v obecné rovině je možno potvrdit její potřebnost i pro další období, je však třeba 
s ohledem na aplikační poznatky z praxe a zejména s ohledem na změny 
na poštovním trhu aktualizovat její úpravu v části týkající se přiměřeného zisku, 
resp. výše ziskové přirážky, a struktury informací vykazovaných držitelem poštovní 
licence na základě výsledků jím vedené oddělené evidence nákladů a výnosů.    

 
Další přezkum účinnosti a naplňování cílů regulace zaváděné předkládanou 

vyhláškou bude proveden v souladu s potřebami vykazování informací 
a zejména stanovení výše ziskové přirážky, a to do tří let ode dne účinnosti 
předkládané vyhlášky. Interval tří let byl zvolen s ohledem na předchozí přezkumné 
období účinnosti regulace a dále s ohledem na změny na poštovním trhu, kdy dochází 
každoročně k významnému poklesu počtu listovních zásilek a snižuje se tak zásadně 
poptávka po základních službách, s výrazným dopadem na výsledky hospodaření 
držitele poštovní licence.  

 
Je třeba upozornit, že problematika poskytování základních služeb 

je monitorována a detailně zkoumána každý rok, ať již v rámci projednávání vzniku 
případných čistých nákladů spojených s poskytováním základních služeb, nebo v rámci 
sledování plnění povinností držitelem poštovní licence. Potvrzení splnění cílů 
předkládaného návrhu nebo naopak existence případných problémů, neočekávaných 
dopadů či jiných negativních skutečností by tak mohla být zjištěna i dříve než ve 
stanoveném termínu dalšího přezkumu účinnosti regulace. V posledně uvedeném 
případě bude přistoupeno k odpovídající změně právní úpravy operativně. 
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7. KONZULTACE A ZDROJE DAT 

Při zpracování vyhlášky bylo jako zdroj využito zejména mezinárodní srovnání 
ziskovosti poskytovatelů poštovních služeb v Evropské unii, provedené regulačním 
orgánem. Byly zohledněny veřejně dostupné finanční výkazy 22 poskytovatelů 
poštovních služeb z různých členských států, zohledňující stav za poslední 3 roky. 

 
Při úpravách struktury vykazovaných informací byly využity zkušenosti 

z dosavadní regulační praxe Českého telekomunikačního úřadu. Struktura 
vykazovaných informací (tabulky uvedené v příloze) byla předmětem konzultací se 
zástupci současného držitele poštovní licence, kterým je státní podnik 
Česká pošta, s.p. Probírána byla náplň jednotlivých tabulek a jejich vypovídací 
schopnost, definice pojmů a předcházení duplicitám ve vykazování nákladů a výnosů.  

 
8. KONTAKT NA ZPRACOVATELE RIA 

Mgr. Šárka Němečková 
ředitelka odboru legislativního a právního 
e-mail: nemeckovas@ctu.cz 
tel.: +420 224 004 620 

Ing. Beáta Smrkovská 
ředitelka odboru ekonomické regulace 
e-mail: smrkovskab@ctu.cz 
tel.: +420 224 004 707 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAQXDNRX0)

mailto:nemeckovas@ctu.cz
mailto:smrkovskab@ctu.cz

	Vhodná je pouze varianta I., tj. aktualizace ziskové přirážky.



