
III. 
ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 

Vyhláška se vydává k provedení 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. 

 
Podle § 33a odst. 1 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. 

 
Prováděcí právní předpis (zde vyhláška č. 465/2012 Sb.) stanoví způsob vedení 

oddělené evidence nákladů a výnosů, metodiku účelového členění nákladů a výnosů a jejich 
přiřazení včetně stanovení přiměřeného zisku a strukturu vykazovaných informací. 

 
Vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů 

držitele poštovní licence byla vydána v návaznosti na zákon č. 221/2012 Sb., kterým byl 
novelizován zákon o poštovních službách tak, aby byla transponována 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. Vyhláška 
č. 465/2012 Sb. nabyla účinnosti 1. ledna 2013. 

 
Na základě dosavadní regulatorní praxe byla vyhodnocena potřeba vyhlášku 

č. 465/2012 Sb. novelizovat. 
 
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. Český 
telekomunikační úřad provedl aktualizaci ziskové přirážky obdobně jako při vydání vyhlášky 
v roce 2012, tj. s využitím benchmarku ziskovosti u vybraných poskytovatelů poštovních 
služeb. Podrobnosti ke stanovení nové ziskové přirážky jsou uvedeny v části II – Zvláštní 
část. 

 
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 ceny za přístup 
k poštovní infrastruktuře uplatňované držitelem poštovní licence nákladově orientované. 
Podrobněji je rozvedeno v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace.  

 
b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
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Navrhovaná právní úprava je realizací 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. 

 
Předkládaná vyhláška je v souladu se zákonem o poštovních službách a v jeho 

mezích, když aktualizuje výši ziskové přirážky pro stanovení přiměřeného zisku a strukturu 
informací vykazovaných držitelem poštovní licence jako výsledky oddělené evidence. 
Vyhláška je rovněž v souladu s ústavním pořádkem a právním řádem České republiky. 

 
c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
 

Oblast poštovních služeb upravuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu 
poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby, ve znění pozdějších změn.  

 
Ustanovení § 33a bylo do zákona o poštovních službách zapracováno zákonem 

č. 221/2012 Sb., kterým byl novelizován zákon o poštovních službách za účelem transpozice 
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). Směrnice 97/67/ES, ve znění pozdějších změn, 
řeší problematiku vedení oddělené evidence nákladů a výnosů určeným poskytovatelem 
všeobecných služeb v článku 14. Podle daného článku je poskytovatel všeobecných služeb 
(základní služby podle § 3 zákona o poštovních službách) povinen vést ve svých vnitřních 
účetních systémech oddělené účty s cílem zřetelně rozlišovat mezi veškerými službami 
a produkty, které jsou součástí všeobecných služeb, a těmi, které jejich součástí nejsou. 
Toto oddělení účetnictví se použije jako podklad při výpočtu čistých nákladů na všeobecné 
služby prováděném členskými státy. Tyto vnitřní účetní systémy se zakládají na důsledně 
uplatňovaných a objektivně odůvodnitelných zásadách nákladového účetnictví. Článek 14 
stanoví další podmínky pro přiřazování nákladů v rámci účetního systému  

 
Vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů 

držitele poštovní licence je s těmito požadavky v souladu, předkládaný návrh novely této 
vyhlášky do tohoto přístupu věcně nezasahuje, navrhovaná právní úprava je tak v souladu 
s požadavky směrnice 97/67/ES. 

 
Předložený návrh vyhlášky není v rozporu s jinými mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána, ani s právem Evropské unie či jeho obecnými právními zásadami. 
Rovněž není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie. 

 
d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 
Vyhláška č. 465/2012 Sb. byla vydána na základě zmocnění Českého 

telekomunikačního úřadu obsaženého v § 41 odst. 1 zákona o poštovních službách, 
konkrétně k provedení jeho § 33a odst. 2 tohoto zákona, 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. 
 

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 
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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 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 byla identifikována potřeba její aktualizace. Výpočet původní 
hodnoty ziskové přirážky byl proveden pro účely vydání vyhlášky č. 465/2012 Sb. již v roce 
2012, hodnota ziskové přirážky je však ovlivňována vývojem na trhu poštovních služeb, proto 
je třeba ji aktualizovat. Rovněž je nezbytné zajistit 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. Je proto 
nezbytné provést odpovídající změny i v této části právní úpravy. Podrobněji je rozvedeno 
v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 

 
e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 
 

Dopady na státní rozpočet 
Návrh vyhlášky má dopad na státní rozpočet v podobě výdajů Českého 

telekomunikačního úřadu na vedení agendy související s oddělenou evidencí nákladů 
a výnosů. Vzhledem k tomu, že se touto problematikou zabýval Český telekomunikační úřad 
i před novelou vyhlášky, nepředpokládá se žádné zvýšení výdajů.  
 
Dopady na podnikatele 

Návrh vyhlášky upřesňuje povinnost vedení oddělené evidence uložené zákonem 
o poštovních službách držiteli poštovní licence. Tato povinnost byla držiteli poštovní licence 
ve stejném rozsahu uložena i před novelou vyhlášky. Návrh vyhlášky zavádí u některých 
údajů větší podrobnost, a to z toho důvodu, aby bylo možno lépe ověřit předložený výpočet 
čistých nákladů, aniž by úřad musel vyžadovat dodatečné informace v takovém rozsahu jako 
doposud. Navrhovaná úprava také zlepší provázanost informací vzhledem k dalším oblastem 
regulace, např. posouzení nákladové orientace cen. Předložená novela však současně 
některé dosud vyžadované údaje nepřejímá, neboť se z pohledu praktického využití staly 
méně důležité (např. sledování druhotných nákladů v podrobném členění). Úpravu rozsahu 
a struktury požadovaných údajů však nelze považovat za natolik zásadní, aby znamenala 
pro držitele poštovní licence významnou zátěž. Podrobněji je rozvedeno v Závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace. 

 
Vliv na trh poštovních služeb bude mít změna ziskové přirážky, která se promítá do 

cen základních služeb. S novou ziskovou přirážkou budou nákladově orientované ceny nižší, 
než by byly při zachování současné ziskové přirážky. Vývoj cen je však ovlivňován i změnou 
jednotkových nákladů na službu. Vzhledem k trvajícímu poklesu poptávky po listovních 
zásilkách, lze očekávat růst jednotkových nákladů na zásilku, a proto nelze jednoznačně 
konstatovat, že pouze nižší zisková přirážka přinese ve výsledku i nižší ceny ve srovnání se 
současnými cenami těchto základních poštovních služeb. 

 
Další dopady v oblasti sociální, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 

skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí nebyly identifikovány. 
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f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 
a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 
 
Navrhovaná vyhláška nebude mít žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů. 
 

h) Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 
 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Předkládaná vyhláška se žádným způsobem nedotýká bezpečnosti nebo obrany státu. 
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II. Zvláštní část 

K čl. I bodu 1 (§ 4) 
 Metoda ziskové přirážky k nákladům je založena na přiznání ziskové marže, která je 

obvyklá v daném odvětví. Pro určení přiměřeného zisku se používá metoda ziskové přirážky 
k nákladům, a to z toho důvodu, že tato metoda nejlépe odpovídá charakteru poštovního 
odvětví. Toto odvětví není kapitálově náročné z hlediska stálých aktiv nutných pro 
vybudování poštovní sítě, ale je založeno převážně na využívání lidských zdrojů. Výhodou 
této metody jsou nízké administrativní náklady na její uplatnění pro regulovaný subjekt 
a snadná kontrola ze strany regulátora při ověřování plnění povinnosti nákladově 
orientovaných cen. 

 
Výše ziskové přirážky byla stanovena na základě průměru hodnot ziskových marží 

dosahovaných poskytovateli poštovních služeb na evropském trhu, jejichž charakter 
podnikání na poštovním trhu je obdobný České poště, s.p. (současný držitel poštovní 
licence), tzn. jedná se o poskytovatele univerzální služby (základních služeb) anebo 
společnosti poskytující služby odpovídající svou podstatou základním službám. Do výpočtu 
bylo zahrnuto 22 poskytovatelů poštovních služeb, jejichž finanční výkazy jsou veřejně 
dostupné za poslední 3 roky. Období tří let bylo zvoleno z toho důvodu, aby zisková přirážka 
co nejvíce odrážela aktuální průměrnou ziskovost u těchto poskytovatelů poštovních služeb. 
Rovněž se předpokládá, že stanovená zisková přirážka bude platná po nadcházející období 
3 let. U vybraných poskytovatelů poštovních služeb byla z ročních výkazů spočítána 
rentabilita tržeb (RoS) za období 3 let, byl proveden aritmetický průměr a výsledná hodnota 
byla přepočtena na ziskovou přirážku k nákladům ve výši 6,36 %. Do výpočtu nebyly 
zahrnuty společnosti, u kterých nebyly dostupné kompletní údaje za poslední 3 roky, a to 
Pošta Slovenije, Magyar Posta, Hellenic Post, Posta Romana a Balgarski Poshti. Velikost 
vzorku společností se považuje za dostatečnou, neboť při stanovení současně platné 
ziskové přirážky byly dostupné údaje pouze za 8 evropských společností.  

 
Při stanovení ziskové přirážky využil Český telekomunikační úřad následujících údajů: 

 

Země  Poštovní operátor  Rok RoS Průměrná hodnota 
RoS 

Polsko Poczta Polska S.A. 
2016 -1,32% 

-0,08% 2015 0,26% 
2014 0,82% 

Slovensko Slovenska posta, a.s. 
2016 2,22% 

2,28% 2015 2,28% 
2014 2,35% 

Chorvatsko HP d.d. 
2016 8,31% 

8,19% 2015 10,92% 
2014 5,34% 

Srbsko Srbija 
2016 13,65% 

11,86% 2015 10,54% 
2014 11,40% 

Estonsko Eesti Post As 
2016 2,26% 

3,54% 2015 3,72% 
2014 4,64% 

Lotyšsko Latvijas Pasts As 
2016 4,82% 

4,35% 2015 5,09% 
2014 3,15% 

Litva AB Lietuvos Pastas 
2016 1,30% 1,29% 
2015 1,56% 
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2014 1,02% 

Švýcarsko 
Die Schweizerische Post AG 
(PostMail, Post Int, Solutions, 
Office and Sales, Logistics) 

2016 4,40% 
5,66% 2015 6,55% 

2014 6,04% 

Nizozemí PostNL N.V. 
2016 8,50% 

9,27% 2015 9,81% 
2014 9,51% 

Belgie Bpost 
2016 20,49% 

19,37% 2015 18,75% 
2014 18,86% 

Španělsko Grupo Correos  
2016 2,80% 

6,10% 2015 2,99% 
2014 12,51% 

Švédsko a 
Dánsko 

Postnord Sverige AB - 
výsledky za celou skupinu 
Postnord, tj. Švédsko a 
Dánsko 

2016 -2,80% 
-0,17% 2015 1,41% 

2014 0,86% 

Finsko 
Posti Oy (Itella Mail 
Communications a Itella 
Logistics) 

2016 2,62% 
2,27% 2015 3,34% 

2014 0,86% 

Irsko An Post OR  
2016 1,66% 

1,00% 2015 0,62% 
2014 0,72% 

Velká Británie 
Royal mail group - část UKPIL 
(UK Parcel, International, 
Letters) 

2016 7,16% 
7,63% 2015 7,93% 

2014 7,81% 

Portugalsko CTT - Correios De 
Portugal,S.A.  

2016 13,04% 
15,67% 2015 15,12% 

2014 18,84% 

Norsko Posten Norge AS 
2016 0,72% 

1,71% 2015 0,95% 
2014 3,46% 

Rakousko Austrian Post  
2016 9,96% 

7,33% 2015 3,71% 
2014 8,32% 

Francie La Poste 
2016 4,19% 

3,93% 2015 3,80% 
2014 3,80% 

Německo Deutsche Post DHL  
2016 8,59% 

7,90% 2015 6,84% 
2014 8,27% 

Itálie Poste Italiane SpA 
2016 8,60% 

6,52% 2015 6,79% 
2014 4,15% 

PRŮMĚR RoS (rentability tržeb) jednotlivých zemí   5,98% 5,98% 

     
Zisková přirážka k nákladům (RoS/(1-RoS)  

  
6,36% 6,36% 
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K čl. I bodu 2 (Příloha) 
V příloze vyhlášky je z důvodu přehlednosti uvedena struktura vykazovaných 

informací graficky ve formě tabulek. Tabulky obsahují informace o druhovém členění 
nákladů, o účelovém členění nákladů (podle jednotlivých činností), o nákladech na jednotlivé 
základní služby v celku, o jednotkových nákladech. Dále tabulky poskytují informace 
o tržbách a ziskovosti služeb. Vývoj na trhu poštovních služeb ukázal nezbytnost sledování 
jiných údajů než těch, které byly stanovené v roce 2012 a platné od roku 2013. Současně 
byly z tabulek vypuštěny některé údaje, které nebyly pro potřeby regulačního orgánu při 
výkonu jeho kompetenci nezbytné a byly pro držitele poštovní licence zatěžující.  

 
Původní tabulka č. 1, která sledovala vedlejší činnosti v podrobném členění, byla 

vypuštěna, vedlejší činnosti byly zařazeny do nové tabulky č. 1 (vznikla spojením původní 
tabulky č. 1 a 2) pouze jako jeden sloupec. Do nové tabulky č. 1 byl z původní tabulky 
převeden i sloupec „Náklady, které se nepřiřazují a nekalkulované výnosy“. Větší detail je 
naopak nově sledován v tabulce č. 1 u činností „Podání“ a „Dodání“, a to z důvodu možnosti 
následného porovnání skutečných nákladů s náklady vyčíslenými v alternativním scénáři 
ve výpočtu čistých nákladů a při posuzování rozdílů nákladů na podání jednotlivých zásilek 
a hromadně podávaných zásilek a obdobně i u dodání zásilek.  

 
V tabulce č. 2 (dříve tabulka č.3) byl optimalizován počet sloupců, v části „Prvotní 

náklady“ byly sloupce „Spotřeba materiálu“ a „Opravy a údržba“ nově zahrnuty do sloupce 
„Ostatní provozní náklady“. Nově byly zařazeny sloupce „Nárok na přiměřený zisk“ 
a „Ekonomický výsledek hospodaření“, takže regulační orgán získá informaci bez nutnosti 
dalších propočtů o ziskovosti základních služeb. 

 
Do tabulky č. 3 (dříve tabulka č. 4) byly doplněny sloupce zobrazující alokaci 

břemene z poskytování univerzální služby na jednotlivé služby. Jedná se o požadavek 
držitele poštovní licence.  

 
Nově byla zařazena tabulka č. 4, která zobrazuje ve větším detailu náklady režijní. 

Původní tabulka č. 5 nedoznala věcných změn.  
 
K čl. II 

Navrhovaná právní úprava mění strukturu vykazovaných informací a výši 
přiměřeného zisku. Důvodem stanovení její účinnosti ode dne 1. lednu 2018 je, aby výsledky 
oddělené evidence nákladů a výnosů, které se vykazují za celé účetní období jednoho roku, 
byly předkládány Českému telekomunikačnímu úřadu v jednotné struktuře výkazů i pro 
nejbližší vykazované období od účinnosti vyhlášky. Účinnost vyhlášky ode dne 1. ledna 2018 
tak byla zvolena, aby po celé účetní období platila stejná zisková přirážka a bylo možné 
jednoduchým způsobem promítnout tuto ziskovou přirážku do výpočtu limitu kompenzace 
čistých nákladů. 
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