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III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
I. Obecná část 

 
a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Vyhláška se vydává k provedení ustanovení § 34b odst. 7 č. 29/2000 Sb., 
o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu 
čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby 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 metodiku výpočtu 
čistých nákladů v části B přílohy I.  

Zákon o poštovních službách v § 34b vymezuje pojem čisté náklady držitele poštovní 
licence a obecný postup jejich výpočtu. Vyhláška č. 466/2012 Sb. stanoví konkrétní postup 
při výpočtu čistých nákladů, vymezuje nehmotné a tržní výhody a definuje doklady, kterými 
musí být tyto výpočty doloženy. Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2013. 

Na základě požadavku Evropské komise na změnu metodiky stanovení nároku 
na přiměřený zisk z poskytování základních poštovních služeb vyjádřený v průběhu 
notifikačního řízení ve věci státní podpory SA.45281 a státní podpory SA.44859 – Česká 
republika – Státní vyrovnávací platby udělené České poště za poskytování všeobecné 
poštovní služby v období 2013 - 2017 je nutné vyhlášku novelizovat. 

Cílem novely vyhlášky je upravit metodiku stanovení nároku na přiměřený zisk tak, 
aby byla v souladu s požadavky Evropské komise. Současná platná právní úprava, kdy byl 
nárok na přiměřený zisk vypočten jako zisková přirážka k ekonomicky oprávněným nákladům 
přiřazeným poštovním službám, nebyla Evropskou komisí shledána jako vyhovující. Nově 
bude zisk vyjádřen formou nákladů kapitálu. Dále z dosavadní praxe vyplynul požadavek 
na úpravy ve struktuře vykazovaných informací stanovený v přílohách vyhlášky. Cílem úprav 
je zpřehlednění výpočtu a snaha o snížení počtu požadavků na dodatečné podklady 
od držitele poštovní licence k výpočtu čistých nákladů.  

Návrh novelizace vyhlášky č. 466/2012 Sb. byl již součástí schváleného Plánu 
přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2018, a to bez povinnosti 
zpracování RIA. Vzhledem k absenci konečného stanoviska Evropské komise k dané 
problematice však nebyla tato novela v roce 2018 provedena a její realizaci bylo nutno 
přesunout do roku 2019. S ohledem na uvedené není součástí předkládaného materiálu 
hodnocení dopadů regulace (RIA).   

 
     

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava je realizací zmocnění Českého telekomunikačního úřadu 
obsaženého v § 41 odst. 1 zákona o poštovních službách, konkrétně k provedení jeho 
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§ 34b odst. 7, tj. k vydání prováděcího právního předpisu, kterým se stanoví postup výpočtu 
čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby.  

Předkládaná novela vyhlášky je v souladu se zákonem o poštovních službách 
a v jeho mezích, když aktualizuje metodiku stanovení přiměřeného zisku a upravuje strukturu 
předkládaných podkladů pro výpočet čistých nákladů. 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 § 34b 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 výpočtu čistých nákladů v části B přílohy I. Podle třetí poštovní směrnice 
se čistými náklady spojenými s povinností všeobecných služeb rozumí veškeré náklady, 
které se týkají praktického poskytování všeobecných služeb (zde základní služby) a které 
jsou pro ně nezbytné. Čisté náklady na všeobecné služby se vypočítají jako rozdíl mezi 
čistými náklady určeného poskytovatele všeobecných služeb, který vykonává povinnosti 
všeobecných služeb a téhož poskytovatele poštovních služeb, který povinnosti poštovních 
služeb nevykonává. Při výpočtu se zohlední všechny další důležité faktory, včetně 
jakýchkoliv nehmotných a tržních výhod, které poskytovatel poštovních služeb určení 
k poskytování všeobecných služeb získá, nároku na přiměřený zisk a pobídek nákladové 
efektivnosti.  

Na odvětví poštovních služeb je aplikován evropský právní rámec, který má za cíl 
vytvořit jednotná pravidla pro dané služby obecného hospodářského zájmu na území EU. 
Podle článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie tyto služby podléhají pravidlům 
hospodářské soutěže. Zásadním právním rámcem, který definuje, za jakých podmínek je 
umožněno poskytnout náhrady (kompenzace) za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu, jsou čtyři právní předpisy: 

1. Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací 
platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (2012/C 8/02). 

2. Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (K (2011) 9380). 

3. Sdělení Komise – Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby 
za závazek veřejné služby (2012/C 8/03). 

4. Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Altmark (C-280/00). 

Vyhláška č. 466/2012 Sb. je s těmito požadavky v souladu, předkládaný návrh novely 
této vyhlášky je rovněž v souladu s požadavky směrnice 97/67/ES i právním rámcem EU 
týkajících se pravidel pro poskytování kompenzace za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu a vychází ze závěrů Evropské komise formulovaných v jejím 
rozhodnutí ve věci státní podpory SA.45281 a státní podpory SA.44859 – Česká republika – 
Státní vyrovnávací platby udělené České poště za poskytování všeobecné poštovní služby 
v období 2013 - 2017. 
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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. 466/2012 Sb. byla vydána na základě zmocnění Českého 
telekomunikačního úřadu obsaženého v § 41 odst. 1 zákona o poštovních službách, 
konkrétně k provedení jeho § 34b odst. 7 tohoto zákona, tj. k vydání prováděcího právního 
předpisu o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění 
povinnosti poskytovat základní služby.  

Na základě provedeného přezkumu účinnosti a naplňování cílů regulace zavedené 
vyhláškou č. 466/2012 Sb. s účinností od dne 1. ledna 2013 a na základě dosavadní 
zkušeností z regulatorní praxe byla identifikována potřeba její aktualizace.  

 Nárok držitele poštovní licence na přiměřený zisk z poskytování základních služeb, 
který je zohledněn při výpočtu čistých nákladů, je ve vyhlášce č. 466/2012 Sb. vyjádřen jako 
zisková přirážka k nákladům, tak jak stanovuje vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení 
oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, ve znění vyhlášky 
č. 404/2017 Sb. Tento způsob vyčíslení nároku na přiměřený zisk byl Evropskou komisí 
v průběhu notifikačního řízení ve věci státní podpory SA.45281 a státní podpory SA.44859 – 
Česká republika – Státní vyrovnávací platby udělené České poště za poskytování všeobecné 
poštovní služby v období 2013-2017 shledán jako metodicky nevyhovující a byl vznesen 
požadavek na použití jiného konkrétního metodického postupu určení nároku na přiměřený 
zisk. Změna metodiky stanovení nároku držitele poštovní licence na přiměřený zisk 
je prakticky jedinou možností, jak tento nárok držiteli poštovní licence kompenzovat.  

 V souvislosti se změnou metodiky stanovení nároku na přiměřený zisk je nutné 
rozšířit rozsah informací předkládaných držitelem poštovní licence a upravit postup výpočtu 
čistých nákladů. Rozsah a odůvodnění jednotlivých změn je detailněji popsán ve zvláštní 
části odůvodnění.    
 
 
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 

Vyhláška č. 466/2012 Sb. má dopad na státní rozpočet v podobě každoroční platby 
ze státního rozpočtu za účelem kompenzace čistých nákladů z poskytování základních 
služeb vzniklých držiteli poštovní licence za dané účetní období. Výše čistých nákladů je 
dána rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu vydaným podle § 34b odst. 7 zákona 
o poštovních službách. Maximální výše úhrady čistých nákladů je stanovena 
v § 34d odst. 2 zákona o poštovních službách, ostatní čisté náklady se nepovažují 
za nepřiměřenou zátěž.  

Změnou metodiky stanovení nároku na přiměřený zisk pravděpodobně nedojde 
ke zvýšení celkové výše čistých nákladů oproti stávajícímu stavu, kdy je nárok na přiměřený 
zisk stanovován na základě ziskové přirážky k nákladům, nicméně konkrétní výše 
přiměřeného zisku bude každý rok jiná (stejně jako v případě stávající platné metodiky) 
a nelze ji pro účely novely vyhlášky jednoznačně vyčíslit. Ověřená výše čistých nákladů 
podle 34d odst. 2 zákona o poštovních službách je držiteli poštovní licence kompenzována 
ze státního rozpočtu, a to do výše limitu stanoveného v § 34d odst. 2 zákona o poštovních 
službách, čisté náklady přesahující stanovený limit jsou považovány za přiměřenou zátěž. 
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Ke zvýšení výdajů ze státního rozpočtu v souvislosti s kompenzací čistých nákladů 
z poskytování poštovních služeb by mohlo dojít v případě zvýšení limitů stanovených 
v § 34d odst. 2 zákona o poštovních službách, což však není předmětem této vyhlášky ani 
dopadem, který by tato vyvolávala.  
 
Dopady na podnikatele 

Vyhláška č. 466/2012 Sb. dopadá na držitele poštovní licence. Návrh novely vyhlášky 
má dopad na držitele poštovní licence v podobě potřeby dodatečných podkladů pro výpočet 
nároku na přiměřený zisk. Podklady vychází z účetní evidence držitele poštovní licence.  

Nová metodika stanovení nároku na přiměřený zisk znamená jinou výši (v absolutní 
částce), než přiměřený zisk stanovený podle stávající platné metodiky. Tato skutečnost se 
může, ale nemusí, projevit ve výši kompenzace čistých nákladů (viz část Dopady na státní 
rozpočet).  

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. 

 
 

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 (§ 2)  

 Úprava textu vyvolaná změnou metodiky stanovení nároku na přiměřený zisk. Nově 
bude pro přiměřený zisk používán pojem náklady kapitálu. 

K čl. I bodu 2 (§ 3)   

 Úprava textu za účelem zpřesnění jednotlivých proměnných ve vzorci. Jedná se pouze 
o formulační úpravu, která nemá žádný vliv na vlastní výpočet čistých nákladů.  

K čl. I bodu 3 (§ 3a až § 3c)  

 V nově vloženém § 3a je stanovena metodika stanovení nákladů kapitálu, jejichž 
prostřednictvím je vyjádřen nárok na přiměřený zisk držitele poštovní licence z poskytování 
základních služeb. Metodika zohlednění přiměřeného zisku v čistých nákladech 
z poskytování základních služeb je Evropskou komisí upřesněna v kapitole 5 dokumentu 
„Commission staff working document“1. 

 Evropská komise zde definuje metodiku stanovení nároku na přiměřený zisk 
v případě, že čisté náklady jsou stanoveny metodou „profitable cost“ (což je metoda 
používaná v České republice) následujícím způsobem:  

„Net Cost of the USO = (Π w/uso -CC w/uso) - (Π w-o-/uso -CC w-o/uso),  

where:  
Π w/uso=R w/uso -C w/uso  
Π w-o-/uso = R w-o/uso -C w-o/uso 
CC w/uso = Capital Costs w/uso = WACC w/uso * Capital employed w/uso   
CC w-o/uso = Capital Costs w-o/uso = WACC w-o/uso *Capital employed w-o/uso “ 

Zisk(ztráta), kterého podnik dosáhne v případě, že má povinnost poskytovat základní 
služby (Π w/uso) je ve vzorci vyjádřena jako rozdíl výnosů v případě, že má podnik uloženou 
povinnost poskytovat základní služby (R w/uso) a souvisejících nákladů (C w/uso). 

Zisk (ztráta), kterého podnik dosáhne v případě, že nemá povinnost poskytovat 
základní služby (Π w-o-/uso) je ve vzorci vyjádřen jako rozdíl výnosů z poskytování služeb 
bez uložené povinnosti (R w-o/uso) a souvisejících nákladů (C w-o/uso).  

Náklady kapitálu (CC w/uso) v případě, že má podnik uloženou povinnost poskytovat 
základní služby je ve vzorci vyjádřen jako součin průměrných nákladů na kapitál podniku 
s uloženou povinností (WACC w/uso) a vloženého kapitálu podniku s uloženou povinnosti 
Capital employed w/uso ). 

Náklady kapitálu CC w-o/uso) v případě, že podnik nemá uloženou povinnost 
poskytovat základní služby je ve vzorci vyjádřen jakou součin průměrných nákladů na kapitál 
podniku bez uložené povinnosti (WACC w-o/uso) a vloženého kapitálu podniku v případě, že 
nemá uloženou povinnost (Capital employed w-o/uso). 

Pokud tento vzorec vyjádříme terminologií používanou ve vyhlášce č. 466/2012 Sb., 
bude vypadat následovně:  

Π w/uso=R w/uso -C w/uso a Π w-o-/uso = R w-o/uso -C w-o/uso vyjadřují přírůstkové 
náklady PN(X) a přírůstkové výnosy PV(X), jejichž výpočet je definován v § 3 a 4 vyhlášky.  

Capital Costs w/uso jsou náklady kapitálu při základním scénáři stanoveném podle 
§ 7 odst. 2 vyhlášky a je označován jako NK(ZS). 

                                                 
1 Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of the Postal 

Services Directive (Directive 97/67/EC as amended by Directive 2002/39/EC and Directive 2008/6/EC) 
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Capital Costs w-o/uso jsou náklady kapitálu při alternativním scénáři stanoveném podle 
§ 7 odst. 3 a je označován jako NK(AS). 

Pak tedy platí, že nárok na přiměřený zisk zohledněný ve výpočtu čistých nákladů se 
určí jako rozdíl NK(ZS) – NK(AS), přičemž NK(ZS) = WACCZS *VKZS a NK(AS) = WACCAS 

*VKAS. 

 V nově vloženém § 3b je definována metoda stanovení procenta návratnosti 
vloženého kapitálu (WACC), což je jedna z proměnných vstupujících do výpočtu nákladů 
vloženého kapitálu. 

 WACC (Weighted Average Cost of Capital) představují investory požadovanou 
výnosnost kapitálu, kdy je zohledněno odpovídající riziko investice. Na WACC lze nahlížet 
jako na výnosnost alternativního užití kapitálu, jedná se tedy o náklady ušlé příležitosti.  

Pro výpočet WACC se běžně používá vzorec uvedený v § 3b odst. 1. Vzorec 
se skládá ze dvou částí: nákladů vlastního kapitálu a nákladů cizího kapitálu. Výše nákladů 
vlastního a cizího kapitálu jsou váženy podílem vlastního a cizího kapitálu. Náklady cizího 
kapitálu jsou pak ještě upraveny o již zmíněný vliv daňového štítu. Pro regulatorní účely 
se užívá WACC před zdaněním (WACCBT). Výpočet WACC před zdaněním je taktéž uveden 
v § 3b odst. 1.  

Jak je uvedeno výše, pro účely výpočtu čistých nákladů je nutné stanovit výši WACC 
jako pro základní, tak pro alternativní scénář. Jak vyplývá z § 7 odst. 2, základním scénářem 
se rozumí popis chování držitele poštovní licence, který poskytuje základní služby v rozsahu 
jeho poštovní licence. WACC pro základní scénář tedy vyjadřuje procento návratnosti 
vloženého kapitálu držitele poštovní licence v České republice. Alternativním scénářem 
se podle § 7 odst. 3 rozumí model chování držitele poštovní licence, kdyby neměl povinnost 
poskytovat základní služby v rozsahu jeho poštovní licence a poskytoval jím zvolené druhy 
služeb za podmínek, které pro něj nejsou ekonomicky nevýhodné. WACC pro alternativní 
scénář tedy vyjadřuje procento návratnosti vloženého kapitálu podnikatelského subjektu 
působícího na trhu poštovních služeb v České republice bez uložené povinnosti poskytovat 
základní služby.  

Výši WACC pro základní i alternativní scénář stanoví Český telekomunikační úřad, 
přičemž při jeho stanovení budou respektovány následující metodické principy: 

Náklady vlastního kapitálu budou určeny metodou oceňování kapitálových aktiv 
(Capital Asset Pricing Model, dále také „CAPM“), která je v současnosti nejběžnější 
a nejčastěji používanou metodou odhadu nákladů vlastního kapitálu.  

Metoda CAPM je vyjádřena vzorcem:  

Re = Rf + βL* ERP 

kde: 

Re   jsou náklady vlastního kapitálu 
Rf   je bezriziková výnosová míra 
βL  je zadlužený koeficient beta 
ERP   je riziková prémie kapitálového trhu 

Jednotlivé vstupní proměnné modelu CAPM budou určeny na základě dat České 
republiky (je-li to možné a vhodné), případně metodou analogie na základě dat z jiných zemí. 
Vzhledem ke skutečnosti, že v současnosti není v České republice žádný podnikatelský 
subjekt poskytující poštovní služby, nebo služby s poštovními zaměnitelné, který je akciovou 
společností a jeho akcie jsou kótovány na burze, je nutné pro určení hodnoty beta použít 
metodu analogie a vycházet z dat společností působících mimo Českou republiku. V případě 
WACC pro základní scénář bude sestaven vzorek společností tak, aby byly zahrnuty pouze 
společnosti s uloženou povinností poskytovat základní služby. Naopak do vzorku pro WACC 
pro alternativní scénář budou zařazeny společnosti, které nemají uloženou povinnost 
poskytovat základní služby. Primárně budou zařazeny společnosti působící na evropském 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBALCGLV8)



7/10 
 

trhu. V případě malého rozsahu společností zařazených do vzorku mohou být zařazeny 
i společnosti mimo evropský trh.  

Náklady cizího kapitálu budou určeny v případě WACC pro základní scénář 
na základě průměrných skutečných nákladů na cizí kapitál držitele poštovní licence, 
v případě WACC pro alternativní scénář na základě dat o výnosu do splatnosti (tzv. yield 
to maturity) korporátních dluhopisů emitovaných společnostmi působícími na trhu poštovních 
služeb bez uložené povinnosti poskytovat základní služby. 

Kapitálová struktura (tj. poměr vlastního, resp. cizího kapitálu na celkovém jmění 
společnosti) bude v případě WACC pro základní scénář určena na základě skutečné 
kapitálové struktury držitele poštovní licence, v případě WACC pro alternativní scénář 
na základě mediánu průměrných kapitálových struktur jednotlivých společností, které byly 
zohledněny ve vzorku společností pro výpočet hodnoty beta. 

Jako daňová sazba bude použita v době výpočtu platná sazba daně z příjmu 
právnických osob v České republice.  

Postup stanovení hodnoty ukazatelů WACC bude konzultován s držitelem poštovní 
licence a jeho připomínky budou vypořádány.  

V nově vloženém § 3c je definován vložený kapitál a způsob jeho ocenění. Vložený 
kapitál bude držitel poštovní licence vykazovat ve struktuře v tabulce č. 6 (příloha vyhlášky). 

Vložený kapitál držitel poštovní licence vykazuje v souladu s platnými českými 
účetními předpisy, s výjimkou majetku pořízeného formou leasingu, který je vykazován 
v souladu s Mezinárodními účetními standardy. Tato odchylka od českých účetních předpisů 
je připuštěna z důvodu, že v současně době je běžné zajišťovat firemní vozový park formou 
leasingu. Pro držitele poštovní licence je provozování rozsáhlého vozového parku nezbytnou 
podmínkou pro zajišťování poštovních služeb. České účetní předpisy neumožňují promítnutí 
majetku pořízeného formou leasingu do dlouhodobých aktiv, čímž by tento majetek nebyl 
zohledněn ve výši vloženého kapitálu, který je jednou ze vstupních proměnných pro nárok 
na přiměřený zisk. Proto vyhláška připouští v tomto případě možnost vykazování na základě 
Mezinárodních účetních standardů. 

K čl. I bodu 4 (§ 4) 

 Úprava textu byla provedena za účelem zpřesnění jednotlivých proměnných ve vzorci. 
Jedná se pouze o formulační úpravu, která nemá žádný vliv na vlastní výpočet čistých 
nákladů.  

K čl. I bodům 5 až 7 [§ 5 odst. 1 písm. a), c) a d)] 

 Úprava byla provedena za účelem zpřesnění textu.  

K čl. I bodu 8 [§ 5 odst. 1 písm. e)] 

 Z dosavadní praxe vyplynulo, že předmětné ustanovení je nadbytečné. Nákladová 
orientace cen je dána zákonem o poštovních službách a čisté náklady jsou počítány 
rozdílem základního a alternativního scénáře pro zatěžující prvky, výše ceny jednotlivých 
služeb tedy nevstupuje do tvorby alternativního scénáře a výpočtu čistých nákladů. Názor, že 
čisté náklady mohou vznikat i v případě nákladově orientovaných cen potvrdila i Evropská 
komise v bodě 7.2.7.2 rozhodnutí SA.45281 (2017/N) ze dne 19. 2. 2018.  

K čl. I bodu 9 (§ 5 odst. 2) 

 Formální úprava vzorce, tak aby navazoval na úpravy provedené v předchozích 
ustanoveních (body 2 až 4). 

K čl. I bodům 10 a 11 (§ 6 a § 7 odst. 2) 

 Úprava byla provedena za účelem zpřesnění textu. Jedná se pouze o formulační 
úpravu, která nezpůsobuje metodickou změnu v dosavadním výpočtu čistých nákladů. 

K čl. I bodu 12 [§ 8 odst. 2 písm. a)] 
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 Nově vložený text má zajistit, aby alternativní scénář byl sestaven tak, aby držitel 
poštovní licence byl schopen plnit služby ve veřejném zájmu, ke kterým byl zmocněn 
na základě smluv nebo vyplývají z jeho hlavní náplně činnosti nezávisle na poštovní licenci.  

K čl. I bodu 13 [§ 8 odst. 2 písm. e)] 

 Úprava byla provedena za účelem upřesnění textu. S ohledem na vývoj trhu poštovních 
zásilek dochází k nahrazování nákladnější formy vlastních provozoven držitele poštovní 
licence levnější a efektivnější formou kontaktního místa.   

K čl. I bodu 14 [§ 8 odst. 2 písm. g)] 

 Podle dosavadní platné právní úpravy je při sestavování alternativního scénáře 
zohledněna skutečnost, kdy držitel poštovní licence provozovny, které má z důvodu 
povinnosti poskytovat základní služby a v alternativním scénáři by je neprovozoval, tyto 
provozovny prodal nebo pronajal a o případný zisk z prodeje, resp. pronájmu se snižuje 
částka čistých nákladů. V praxi byly zjištěno, že držitel poštovní licence má významné 
množství provozoven pronajatých. I v tomto případě je třeba zohlednit, že by v případě 
alternativního scénáře, kdy by tyto provozovny neprovozoval, byl nucen vypovědět stávající 
nájemní smlouvy. Na předčasnou výpověď těchto nájemních smluv mohou být smluvně 
navázány sankce. Tyto sankce je nutné zohlednit ve výši čistých nákladů.  

K čl. I bodu 15 [§ 8 odst. 3 písm. a)] 

 Úprava byla provedena za účelem zpřesnění textu. Jedná se pouze o formulační 
úpravu, která nezpůsobuje metodickou změnu v dosavadním výpočtu čistých nákladů. 

K čl. I bodu 16 [§ 8 odst. 3 písm. c)] 

 Provedenou úpravou se zahrnuje odpovídající podíl celopodnikové režie 
do alternativního scénáře doručování. Jedná se o zpřesnění textu, požadavek na zahrnutí 
celopodnikové režie je oprávněný, a i v současnosti ve výpočtu čistých nákladů 
zohledňovaný. Jedná se pouze o formální upřesnění textu.    

K čl. I bodům 17 až 20 (§ 8 odst. 4 a § 11 odst. 2) 

 Úpravy byly provedeny za účelem zpřesnění textu. Jedná se pouze o formulační 
úpravy, která nezpůsobují metodickou změnu v dosavadním výpočtu čistých nákladů. 

K čl. I bodu 21 (§ 12 odst. 1) 

 Úprava textu byla provedena za účelem upřesnění podkladů, které jsou podkladem 
pro ověření žádosti o úhradu čistých nákladů. Povinnost předložit Českému 
telekomunikačnímu úřadu oddělenou evidenci nákladů a výnosů vyplývá držiteli poštovní 
licence ze zákona o poštovních službách, novela tohoto ustanovení tedy nepřináší žádnou 
novou povinnost.  

K bodu 22 (Příloha):  

V příloze vyhlášky je z důvodu přehlednosti uvedena struktura vykazovaných 
informací graficky ve formě tabulek. Tabulky obsahují informace o nákladech a výnosech 
držitele poštovní licence potřebné pro výpočet čistých nákladů. Do tabulek byla promítnuta 
potřeba detailnější struktury některých vykazovaných informací. 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. 

Tabulka č. 1 zobrazuje celkovou hodnotu vypočtených čistých nákladů. Původní 
tabulka č. 1 zobrazovala vypočtenou hodnotu přírůstkových nákladů, přičemž tato v sobě 
zahrnovala ušetřené náklady ponížené o náklady na kapacitní posílení zachovaných pošt. 
Nyní pro přehlednost byla tabulka rozšířená o sloupec „Ušetřené náklady“, který odpovídá 
řádku „Celkem“ sloupci w tabulky č. 3 a o sloupec „Kapacitní posílení“. V případě uzavření 
jedné provozovny dojde k přesunu produkce (poptávky) na jiné zachované provozovny. 
Jelikož mají jednotlivé provozovny různou míru vytížení, je možné při přesunu produkce 
využít volnou kapacitu zachovaných provozoven. Při kalkulaci čistých nákladů je potřebné 
zkoumat, jaké je aktuální vytížení zachovaných provozoven a zda by bylo v případě přesunu 
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produkce nutno posílit kapacitu na těchto provozovnách, přičemž předpokladem 
je zachování minimální provozní rezervy ve výši 10 %. Kapacita zachované provozovny se 
bude navyšovat za předpokladu, že její současné vytížení je 90 %. Kapacitní posílení 
provozoven proto vyjadřuje potřebu navýšení nákladů na zachovaných provozovnách 
v případě nepokrytí přesunuté produkce z uzavřených provozoven. Dále se v tabulce 
č. 1 mění pohled na výpočet nároku na přiměřený zisk, který je nově vyjádřen náklady 
kapitálu. Výpočet nákladů kapitálu zobrazuje tabulka č. 6. 

Tabulka č. 2 se neměnila a zobrazuje vyčíslení celkové hodnoty nehmotných 
a tržních výhod.  

Tabulka č. 3 zobrazuje data potřebná k vyčíslení hodnoty čistých nákladů plynoucích 
ze změny v síti provozoven. Struktura tabulky byla mírně pozměněna, tak aby řazení sloupců 
na sebe logicky navazovalo. V první části tabulky jsou údaje o jednotlivých provozovnách, 
jejich vytížení a velikosti. Ve sloupci „Splňuje provozovna pravidla pro kompenzaci?“ dochází 
k metodické změně výpočtu, kdy se upouští od striktního omezení, že provozovna jejíž 
náklady jsou pokryty výnosy přiřazenými této provozovně, může být při optimalizaci zrušena, 
pokud držitel poštovní licence prokáže, že její zrušení povede k maximalizaci zisku. Druhá 
část tabulky obsahuje údaje o nákladech jednotlivých provozoven. Došlo k rozšíření sloupců 
u přímých nákladů o sloupec „Přímý materiál“ a „Ostatní přímé náklady“. U nepřímých 
nákladů došlo k rozšíření o sloupec „Osobní náklady“, „Režie“, „DPH“ a „Ostatní nepřímé“. 
Údaje v těchto sloupcích byly předtím vykazovány souhrnně ve sloupci „Ostatní“. Navýšení 
o vykazování těchto sloupců nepředstavuje pro držitele poštovní licence zátěž, neboť v této 
struktuře sám eviduje tyto údaje a sám je předkládá v rámci žádosti o úhradu čistých 
nákladů. V třetí části tabulky jsou vykazovány údaje o výnosech, tato část tabulky byla 
rozšířena o sloupec „Ušetřené přímé náklady“, které jsou vázané přímo na ztrátu výnosů 
z uzavřených provozoven a také o sloupec „Pokuty a penále za předčasné ukončení nájemní 
smlouvy (Kč)“, jehož náplň je popsána v §8 odst. 2 písm. g).  

Tabulka č. 4 obsahuje vyčíslení ztráty výnosů na uzavřené provozovny. Z tabulky byly 
vypuštěny sloupce o výnosech připadajících na provozovnu v procentech a v Kč. Údaj 
o výnosech připadajících na provozovnu totiž už obsahuje tabulka č. 3, proto je nadbytečné 
vykazovat tyto údaje v členění na jednotlivé služby. Ztráta výnosů se navíc kalkuluje 
z celkových výnosů za službu.  

Tabulka č. 5 zobrazuje údaje potřebné k vyčíslení hodnoty čistých nákladů plynoucích 
ze změny ve způsobu dodávání. V tabulce došlo k zpřesnění dodávaných podkladů, tabulka 
se rozšířila o sloupce, které obsahují podrobnější rozpad potřebných dat k vyčíslení hodnoty 
čistých nákladů plynoucích ze změny ve způsobu dodávání. Časová náročnost na dodávání 
listovních zásilek se nově vykazuje ve dvou sloupcích "Časová náročnost na dodávání 
zapsaných listovních zásilek“ a "Časová náročnost na přípravu a vyúčtování listovních 
zásilek (zapsaných)“, protože proces dodávání zapsaných a proces dodávání obyčejných 
listovních zásilek obsahuje odlišné kroky, které doručovatel vykonává. Dále byl přidán 
sloupec „Časová náročnost při souběhu doručování zapsaných zásilek“, který vyjadřuje 
výpočet spotřeby času na zapsané zásilky doručované na stejné adresy ve dvou po sobě 
jdoucích dnech, přičemž tento výpočet vychází ze vzorku z každoročně prováděného 
sledování. Dále byl v tabulce vynechán sloupec „Denní časová náročnost dodávání 
do okrsku“, který byl pouze součtovým sloupcem předchozích sloupců. V části tabulky byly 
samostatně oddělené druhy úspor týkající se obyčejných a zapsaných zásilek a souběhu 
při doručování. Navýšení o vykazování těchto sloupců nepředstavuje pro držitele poštovní 
licence zátěž, neboť v této struktuře sám eviduje tyto údaje a sám je předkládá v rámci 
žádosti o úhradu čistých nákladů. Vyčíslení hodnoty čistých nákladů plynoucích ze změny 
ve způsobu dodávání je koncipován na principu úhrnu normominut na celém území 
a lokalitám náležícím jednotlivým dodejnám. 

 Nově zařazená tabulka č. 6 definuje údaje nutné pro výpočet nákladů kapitálu.  

K čl. II 

Navrhovaná právní úprava mění strukturu vykazovaných informací a metodiku 
stanovení přiměřeného zisku. Důvodem stanovení její účinnosti nejpozději ode dne 
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1. července 2019 je, aby nová metodika stanovení přiměřeného zisku mohla být promítnuta 
do výpočtu čistých nákladů provedeného na základě žádosti předložené držitelem poštovní 
licence o jejich úhradu za rok 2018 podle § 34d odst. 1 zákona o poštovních službách. Tato 
žádost je s ohledem na další předcházející nutné kroky zpravidla podávána v průběhu 
měsíce srpna a je tedy žádoucí, aby v době jejího podání již byly účinné nové postupy, a tato 
žádost tak již mohla být posouzena podle nových pravidel souladných s požadavky Evropské 
komise.  
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