
1/12 
Pro mezirezortní vypořádání připomínek 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:   VI. 
 
 

„Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence“ 
Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Rady Českého telekomunikačního 
úřadu dne 6. září 2017 (čj. ČTÚ-53 855/2017-606), s termínem dodání stanovisek do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu (připomínkové řízení 
ukončeno dne 27. září 2017). Vypořádání připomínek se uskutečnilo korespondenčně od 5. října 2017 do 10. října 2017 a Radou ČTÚ projednáno dne 
13. října 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Rezort Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo 
zdravotnictví (dále 
jen „MZD ČR“) (1) 

K Odůvodnění II. Zvláštní část k čl. I bodu 1 (§ 4) je 
uvedeno, že „nová 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. ….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 %..“ 

Přestože podstatou materiálu je úprava ziskové přirážky z 
8,7 % na 6,36 %, chybí v předkládaném materiálu 
transparentní kalkulace nové hodnoty. Samotné vysvětlení 
navrhované výše je uvedeno až v „ODŮVODNĚNÍ“ (II. 
Zvláštní část). 
Vzhledem k tomu, že poslední úprava byla v ČR provedena 
před 5 lety, měla by nová výše ziskové přirážky spíše 
vycházet z průměrné ziskovosti za posledních 5 let. 
Požadujeme doplnit do obecné části odůvodnění. 
Tuto připomínku považuje MZD ČR za zásadní. 

Částečně akceptováno. 

V obecné části odůvodnění byl doplněn text, který pojednává o 
aktualizaci ziskové přirážky, a do zvláštní části pak byla zařazena 
tabulka s hodnotami rentability tržeb (RoS) poskytovatelů 
poštovních služeb na evropském trhu a kalkulaci ziskové přirážky.  

Dobu 3 let pro získání údajů o rentabilitě tržeb je třeba považovat 
za dostatečnou vzhledem k tomu, že situace na poštovním trhu 
prochází změnami, spočívajícími v trvalém poklesu listovních 
zásilek z důvodu přechodu zákazníků na elektronickou komunikaci 
a současně ve vzrůstající konkurenci v oblasti balíkových zásilek. 
Všechny tyto změny se projevují ve změnách ziskovosti 
poskytovatelů základních služeb. Období 3 let pro průměrování 
bylo tedy zvoleno z důvodu dosažení co největší aktuálnosti 
získaných dat a dále s ohledem na to, že se předpokládá provedení 
přezkumu regulace (viz RIA) v části ziskové přirážky v kratším 
období, než tomu bylo v minulosti, a to právě v horizontu 3 let. 
Z výše uvedených důvodů nemohl být akceptován návrh MZD ČR 
na delší dobu průměrování. 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

MZD ČR (2) Výše přirážky 6,36 % je pravděpodobně medián získaných        
hodnot poskytovatelů poštovních služeb v Evropě. 
Bylo by zřejmě užitečné materiál v obecné části odůvodnění 
doplnit o tabulku přirážek v jednotlivých evropských 
zemích (ze které byly hodnoty získány), aby bylo zřejmé, 
které státy jsou na úrovni ČR, resp. se blíží navrhované 
hodnotě 6,36 % a které se naopak výrazně odlišují. 
Tuto připomínku považuje MZD ČR za doporučující. 

Akceptováno. 

Do odůvodnění byla vložena tabulka s hodnotami rentability tržeb 
(ROS) poskytovatelů poštovních služeb na evropském trhu, 
z jejichž průměru byla následně stanovena zisková přirážka. 

Ministerstvo 
financí (dále jen 
„MF ČR“) (3) 

K tabulce č. 3  

V tabulce č. 3 ve sloupci t je potřeba upravit poslední slovo 
v textu "Břemeno poskytování základních služeby". Upravit 
slovo "služeby" na správné "služeb". 

Připomínky je legislativně technického charakteru. 

Akceptováno. 
 
Text upraven. 

MF ČR (4) K tabulce č. 5 

V tabulce č. 5 na řádku č. 3 chybí mezera mezi slovy "cen" 
a "nevyužitelných" (v textu je omylem psáno dohromady). 
Na řádku č. 24 doporučujeme název zákona doplnit o text ", 
ve znění pozdějších předpisů". 

Připomínky je legislativně technického charakteru. 

Akceptováno. 
 
Text upraven. 
 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj (dále 
jen „MMR ČR“) (5) 
 

K označení jednotlivých článku 
Ministerstvo doporučujeme vypustit tečky za římským 
číslem u označení jednotlivých článků novely a uvést tak 
návrh do souladu s článkem 28 odst.1 Legislativních 
pravidel vlády.  
Připomínky je legislativně technického charakteru.  

Akceptováno. 
 
Text upraven. 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

MMR ČR (6) V úvodní větě vyhlášky doporučujeme doplnit zákony, které 
novelizovaly § 41 zákona o poštovních službách.   

Připomínky je legislativně technického charakteru. 

Akceptováno. 
 
Text upraven. 

Ministerstvo 
životního prostředí 
(7)  

 

Ministerstvo doporučujeme připojit k materiálu kalkulaci 
dopadů pro Českou poštu. 
Tuto připomínku považuje Ministerstvo životního 
prostředí za doporučující. 

Neakceptováno. 

Novela vyhlášky přináší České poště, s.p. jako držiteli poštovní 
licence snížení administrativní zátěže tím, že zjednodušuje způsob 
vykazování informací z oddělené evidence nákladů a výnosů 
a současně předchází opakovanému dodatečnému vyžadování stále 
stejných informací, neboť zpřesňuje informace, které Úřad 
potřebuje ve své regulatorní praxi. 

Úřad aktualizací ziskové přirážky zohlednil aktuální situaci 
na principiálně obdobných trzích poštovních služeb v zemích EU 
a tu následně aplikuje při regulaci základních služeb držitele 
poštovní licence. Tato aktualizace tedy umožní zreálnit podmínky 
(ceny) poskytování základních služeb a teoreticky zvýšit 
konkurenceschopnost držitele poštovní licence. 

Teoreticky by nižší zisková přirážka vstupující do nákladově 
orientovaných cen mohla znamenat pokles ziskovosti České 
pošty, s.p. Na druhé straně podle § 33 odst. 6 zákona o poštovních 
službách si Česká pošta, s.p. může zahrnout do cen základních 
služeb nižší míru zisku, než je přiměřený zisk stanovený vyhláškou 
č. 465/2012 Sb. Tudíž přesný dopad nižší ziskové přirážky na 
Českou poštu, s.p. nelze předem vyčíslit a závisí na rozhodnutí 
České pošty, s.p., jakou míru zisku zohlední v nastavení cen 
základních služeb. 

Doporučující připomínce nelze tedy vyhovět ohledně přesné 
kalkulace, nicméně Shrnutí Závěreční zprávy RIA bylo doplněno 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

o část věnovanou dopadům na podnikatelský segment. 

Česká pošta s. p. 
(8) 

K tabulce č. 3 
V tabulce 3 ve sloupci sloupec „t“ označit u všech řádků 
vztahujících se k jiným než základním službám všechna 
pole, jako pole, která se nevyplňují například znakem „X“ 
nebo „N/A“ 

 
Zdůvodnění požadavku:  

 
Dle § 34b odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních 
službách „Čisté náklady mohou zahrnovat pouze náklady na 
plnění povinností týkajících se základních služeb, které jsou 
obsaženy v poštovní licenci.“ Z čehož vyplývá, že údaje ve 
sloupci „t“ v řádcích vztahujících se k jiným než základním 
službám nelze aplikovat. Upravený návrh tabulky 3 
přikládáme v příloze. 

 
Tuto připomínku považuje Česká pošta s. p. za zásadní. 

Akceptováno. 

V souladu s poznámkou pod tabulkou se břemeno vztahuje jen 
k základním službám, a proto nemůže být přiřazeno k jiným 
poštovním službám nebo nepoštovním službám. V tomto smyslu 
byla tabulka formálně upravena. 

Česká pošta (9) K tabulce č. 3 

K tabulce 3 navrhujeme doplnit pomocnou tabulku 
„Kontrola dodržení nákladové orientace cen“ odvozenou od 
tabulky 3 jejíž strukturu přikládáme v příloze.  

Zdůvodnění požadavku: 

Doplnění pomocné tabulky je potřebný pro jednoznačné 
určení a posouzení plnění povinnosti držitele poštovní 
licence poskytovat základní služby za nákladově 
orientované ceny.  

Neakceptováno. 

Předmětná vyhláška je vydávána za účelem provedení § 33a odst. 2 
zákona o poštovních službách, tedy za účelem stanovení způsobu 
vedení oddělené evidence nákladů a výnosů, stanovení metodiky 
účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování včetně 
stanovení přiměřeného zisku a struktury vykazovaných informací. 
Účelem vyhlášky tedy není stanovit metodu pro ověřování 
nákladové orientace cen. Požadavek České pošty, s.p. tedy 
přesahuje zmocnění dané zákonem pro vydání této vyhlášky 
a z tohoto důvodu nelze požadovanou úpravu akceptovat. 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

Tato připomínka je zásadní. 

Úřad pro 
zastupování státu 
ve věcech 
majetkových (10) 

Bez připomínek. 

 

 

Nejvyšší správní 
soud (11) 

Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv 
(12) 

Bez připomínek. 

 

 

Úřad vlády ČR - 
Vedoucí Úřadu 
vlády (13) 

Bez připomínek. 

 

 

Nejvyšší soud ČR 
(14) 

Bez připomínek.  

Česká národní 
banka (15) 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Libereckého kraje 
(16)  

Bez připomínek  

Národní 
bezpečnostní úřad  
(17)  

Bez připomínek  
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Rezort Připomínka Vypořádání 

Krajský úřad 
Středočeského 
kraje 
(18)  

Bez připomínek  

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 
(19)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zahraničních věcí 
(20)  

Bez připomínek  

Úřad vlády ČR - 
Místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace  
a předseda Rady 
pro výzkum, vývoj 
a inovace 
(21)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Olomouckého 
kraje 
(22)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 
spravedlnosti 
(23)  

Bez připomínek  
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Rezort Připomínka Vypořádání 

Český úřad 
zeměměřický  
a katastrální 
(24)  

Bez připomínek  

Nejvyšší soud  
(25)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Jihočeského kraje 
(26)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 
průmyslu  
a obchodu 
(27)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zemědělství 
(28)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Jihomoravského 
kraje 
(29)  
 

Bez připomínek  
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Rezort Připomínka Vypořádání 

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost  
(30)  

Bez připomínek  

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 
(31)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Zlínského kraje 
(32)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Ústeckého kraje 
(33)  

Bez připomínek  

Český báňský úřad 
(34)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Středočeského 
kraje 
(35)  

Bez připomínek  

Úřad pro 
zastupování státu 
ve věcech 
majetkových 
(36)  

Bez připomínek  
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Rezort Připomínka Vypořádání 

Krajský úřad 
Ústeckého kraje  
(37)  

Bez připomínek  

Český báňský úřad 
(38)  

Bez připomínek  

Hlavní město 
Praha  
(39)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Královéhradeckého 
kraje  
(40)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Pardubického 
kraje  
(41)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 
dopravy 
(42)  

Bez připomínek  

Nejvyšší kontrolní 
úřad  
(43)  

Bez připomínek  
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Rezort Připomínka Vypořádání 

Asociace 
samostatných 
odborů 
(44)  

Bez připomínek  

Český báňský úřad 
(45)  

Bez připomínek  

Úřad pro 
zahraniční styky a 
informace 
(46)  

Bez připomínek  

Asociace 
samostatných 
odborů 
(47)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 
kultury ČR 

48)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Karlovarského 
kraje 
(49)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Severomoravského 
kraje 
(50)  

Bez připomínek  
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Rezort Připomínka Vypořádání 

Bezpečnostní 
informační služba 
(51)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 
kultury ČR 
(52)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Plzeňského kraje 
(53)  

Bez připomínek  

Ministerstvo vnitra  
(54)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 
obrany 
(55)  

Bez připomínek  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 
(56)  

Bez připomínek  

Úřad vlády ČR - 
Odbor 
kompatibility  
(57)  

Bez připomínek  
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Rezort Připomínka Vypořádání 

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže  
(58)  

Bez připomínek  

Český statistický 
úřad  
(59)  

Bez připomínek  

Český statistický 
úřad 
(60)  

Bez připomínek  

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 
(61)  

  

 
V rámci mezirezortního připomínkového řízení bylo osloveno celkem 63 subjektů, včetně externích připomínkových míst. Z toho 5 připomínkových 
míst uplatnilo celkem 9 připomínek. Připomínky zásadního charakteru (celkem 3) uplatnilo Ministerstvo zdravotnictví (1) a Česká pošta, s. p. (2). 
Doporučující a legislativně technické připomínky (6) uplatnilo Ministerstvo zdravotnictví (1), Ministerstvo financí (2), Ministerstvo pro místní rozvoj 
(2) a Ministerstvo životního prostředí (1).  
 
V Praze dne 5. prosince 2017 
 

Mgr. Šárka Němečková 
ředitelka odboru legislativního a právního 

Vypracoval: JUDr. Vítězslav Stachovský 
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