
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

„Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na 

plnění povinnosti poskytovat základní služby“ 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Rady Českého telekomunikačního 

úřadu dne 25. března 2019 (čj. ČTÚ-10 577/2019-606), s termínem dodání stanovisek do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu. 

Vypořádání připomínek se uskutečnilo korespondenční cestou ve dnech od 23. května 2019 do 30. května 2019 a Radou Českého 

telekomunikačního úřadu projednáno dne 4. června 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Úřad vlády ČR 

– Odbor 

kompatibility 

 

 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti 

týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 

vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, 

v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 

12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech 

pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, 

v platném znění. 

Jelikož je návrhem zasahováno do některých ustanovení 

vyhlášky, která jsou aktuálně vedena jako transpoziční 

ke směrnici 2008/6/ES, je nutné tomu uzpůsobit 

výkaznictví – dotčená retranspoziční ustanovení musí být 

podtrhána, opatřena celexem a k návrhu by měly být 

přiloženy rozdílová a srovnávací tabulka. Nadto by zřejmě 

optikou současného výkaznictví měl být vykazován celý 

bod 3 návrhu (§ 3a – 3c). 

Akceptováno 

Návrh je ve smyslu připomínky opatřen celexem a doplněn 

o rozdílovou a srovnávací tabulku. 
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Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrh je reakcí na rozhodnutí Evropské komise o státní 

podpoře SA.45281 (2017/N) a SA.44859 (2016/FC), 

kterým Komise potvrdila, že státní vyrovnávací platby 

udělené Českou republikou České poště za poskytování 

všeobecné poštovní služby v období 2013–2017 je možno 

považovat za státní podporu slučitelnou s vnitřním trhem.  

Novelou je zasahováno do ustanovení vyhlášky, která jsou 

doposud vedena jako transpoziční ke směrnici 

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. 

Návrhu se dále šířeji dotýkají: 

 Čl. 106 odst. 2 a čl. 107 SFEU, 

 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, 

v platném znění, 

 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), 

 rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 

o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na státní podporu ve formě 
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vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

udělené určitým podnikům pověřeným 

poskytováním služeb obecného hospodářského 

zájmu (K (2011) 9380), 

 sdělení Komise – Rámec Evropské unie pro státní 

podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 

veřejné služby (2011) (2012/C 8/03), 

 rozsudek SDEU ve věci Altmark (C-280/00). 

Připomínky a případné návrhy změn:  

Obecně k návrhu: 

Návrhem je reagováno na rozhodnutí Evropské komise 

o státní podpoře SA.45281 (2017/N) a SA.44859 

(2016/FC), které se ale týká státní podpory poskytované 

formou vyrovnávací platby České poště v letech 2013–

2017. Novelou vyhlášky se způsob výpočtu čistých 

nákladů mění pro futuro s účinností od 1. 7. 2019 

a z materiálu jednoznačně nevyplývá, zda předkladatel 

podobu upraveného výpočtu konzultoval s Komisí, 

a zda bude nová forma výpočtu v souladu se (zřejmě) 

notifikovanou veřejnou podporou poskytovanou České 

poště pro rok 2018 a následující období. Žádáme tedy 

předkladatele o vyjádření, resp. doplnění odůvodnění o to, 

zda byla předmětná veřejná podpora od roku 2018 

notifikována a zda je s v ní nastaveným režimem 

mechanismus výpočtu čistých nákladů slučitelný. 

Závěr: 

Vzhledem k technickému charakteru návrhu mohl být 

přezkum kompatibility s právem EU proveden jen 

v omezeném rozsahu. K navrhovaným technickým 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces notifikace čistých nákladů držitele poštovní licence 

z poskytování základních poštovních služeb za období 2018-2022 

byl zahájen v lednu 2018. V březnu 2019 byla notifikace 

zastavena na žádost České republiky z důvodu probíhajícího 

projednávání novely zákona o poštovních službách, která mění 

limity pro úhradu čistých nákladů, v Poslanecké sněmovně. 

Veřejná podpora České poště za roky 2018 a následující nebyla 

tedy dosud Komisí notifikována. Výpočet čistých nákladů 

za období 2018–2022 bude, v případě uplatnění nároku 

na přiměřený zisk, proveden metodikou podle návrhu novely 

vyhlášky č. 466/2012 Sb.  Metodika výpočtu čistých nákladů 

v návrhu novely vyhlášky č. 466/2012 Sb. v maximální možné 

míře reflektuje požadavky Komise vyjádřené v průběhu 

notifikace státní podpory za období 2013-2017 včetně postupu 

pro výpočet nákladů kapitálu.  

Odůvodnění návrhu vyhlášky je v části I písm. c) doplněno 

v tomto smyslu. 
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úpravám nemáme konkrétní připomínky, nicméně 

žádáme o vyjádření k výše vznesené připomínce. 

Formální náležitosti by měly být upraveny. 

Ministerstvo 

vnitra 

 

 

Zásadní připomínka 

K čl. I bodu 14 – k § 8 odst. 2: 

Požadujeme vypuštění předmětného novelizačního bodu, 

neboť dle našeho názoru do výpočtu čistých nákladů 

jednotlivých základních služeb nepatří. Připomínáme, že 

stávající držitel poštovní licence má uzavřeny dlouhodobé 

pronájmy z důvodu povinnosti provozovat dané pobočky.   

Tuto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Důvodem pro zařazení tohoto ustanovení je upřesnění (doplnění) 

ustanovení § 8 odst. 2 písm. f), které říká: „u budov, které držitel 

poštovní licence vlastní a podle alternativního scénáře v nich 

nebude mít provozovnu, se zohlední možnost dodatečných 

výnosů z těchto budov v podobě možných výnosů z pronájmu 

nebo prodeje či úspor nákladů vzniklých využitím těchto budov 

pro účely vlastních aktivit držitele poštovní licence. Výše těchto 

výnosů se určí na základě ceny pronájmu nebo prodeje obvyklé 

v dané lokalitě;“. 

 

Nově navržené ustanovení do vyhlášky doplňuje způsob, jak 

zohlednit případné dodatečné náklady v případě, že 

je provozovna v dlouhodobém pronájmu. 

 

Při výpočtu čistých nákladů se v případě alternativního scénáře 

nevytváří fiktivní poskytovatel poštovních služeb budující svou 

síť „na zelené louce“, ale určují se ty prvky existující sítě, které 

by držitel poštovní licence za komerčních podmínek 

neprovozoval. Z tohoto důvodu je nutné zohlednit nejen ušetřené 

náklady, ale i případné další finanční toky, které by nastaly 

v důsledku uvažované změny poštovní sítě. Pokud alternativní 

scénář zohledňuje dodatečné výnosy z pronájmu budov, které 

držitel poštovní licence vlastní pro potřeby poskytování 

základních služeb, obdobně musí alternativní scénář zohledňovat 

i budovy, které držitel poštovní licence nevlastní, ale má 

v pronájmu pro poskytování základních služeb. Toto bude 

objektivně zohledněno právě prostřednictvím poklesu nákladů 

za pronájmy v alternativním scénáři již neuvažovaných budov ale 
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i nákladům vzniklým s předčasným vypovězením smlouvy 

o pronájmu. 

 

Dále viz níže odůvodnění k doplnění připomínky ze strany České 

pošty, s.p. 

 

Ministerstvo 

vnitra 

 

 

Doporučující připomínka 

K čl. I bodu 3 – k § 3c odst. 4: 

Navrhujeme předmětný odstavec uvést ve znění: 

 „(4) V hodnotě dlouhodobého majetku se zohlední majetek 

pořízený formou leasingu a tržní hodnota pozemků 

a budov, a to v souladu s Mezinárodními účetními 

standardy.“. 

Historická účetní data týkající se dlouhodobého hmotného 

majetku České pošty, s. p. zkreslují skutečnou 

ekonomickou hodnotu tohoto majetku, přestože jsou 

v souladu s Českými účetními standardy. Přecenění 

dlouhodobého majetku dle Českých účetních standardů 

však není pro dlouhodobý majetek možné, což v případě 

návrhu textace vyhlášky, který se na ně odkazuje, 

neumožňuje přecenit zejména budovy a pozemky  

České pošty, s. p. V případě, že by hodnota majetku 

na základě účetní hodnoty byla oproti jeho skutečné 

ekonomické hodnotě podhodnocená, mohlo by docházet 

k nedostatečné obnově majetku. Nižší hodnota majetku by 

vedla k nižším kompenzovaným odpisům a přiměřenému 

zisku, ze kterého by nemuselo být možné vyčlenit 

dostatečné množství peněžních prostředků na investice 

do obnovy majetku. Nekorektnost tohoto přístupu se dá 

ilustrovat reálným příkladem. Například na pobočku České 

pošty, s. p., která má pořizovací hodnotu 3,6 mil. Kč 

a náklady 1 mil Kč, ale je již celá odepsaná, nepřipadá 

Neakceptováno 

Dle rozhodnutí Evropská komise 2012/21/EU ze dne 20. prosince 

2011, článek 5 odst. 5 se „Mírou návratnosti kapitálu se rozumí 

interní míra návratnosti kapitálu, který podnik investoval během 

doby trvání pověření.“. V případě, že pobočka je zcela odepsaná, 

znamená to, že investice byla provedena dlouhou dobu před 

vydáním stávající platné poštovní licence (z informací 

zveřejněných ve Výroční zprávě České pošty za rok 2017 

vyplývá, že doba odepisování budov je stanovena na 20–45 let). 

 

Samotné vlastnictví budovy nezakládá nárok na přiměřený zisk 

z této budovy, zisk je na pobočce generován poskytováním 

služeb. Skutečnost, že Česká pošta pořídila některé budovy 

a pozemky za ceny výrazně nižší, než odpovídá současným 

cenám, lze chápat spíše jako konkurenční výhodu (podnikatel 

budující poštovní síť v současnosti je zatížen vyššími náklady 

na pořízení potřebných budov) a v případě prodeje, případně 

pronájmu, může Česká pošta získat výrazně vyšší částku, než 

jakou do budovy v době pořízení investovala. 

 

Navíc ČTÚ není známo, že by Česká pošta v současnosti 

ve významném množství nově nakupovala budovy za účelem 

provozování pobočky, obvykle jde spíše cestou sjednání 

pronájmu, čímž tvrzení, že by „nemuselo být možné vyčlenit 

dostatečné množství peněžních prostředků na investice 

do obnovy majetku“, neshledává ČTÚ jako odůvodněné. 

V případě, že na budově byla provedena rekonstrukce 
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žádný zisk a má kompenzovány pouze náklady, což 

nedává smysl, protože jakýkoliv podnikatel by za provoz 

této pobočky zisk vyžadoval. 

 

(modernizace), měly by náklady na tuto rekonstrukci být 

zohledněny v majetku v podobě technického zhodnocení. 

 

Dále viz níže odůvodnění k doplnění připomínky ze strany České 

pošty, s.p. 

 

Ministerstvo 

vnitra 

 

 

Připomínka formálního charakteru 

K čl. II – k účinnosti: 

V souladu s čl. 28 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 

navrhujeme nadpis uvést tučným písmem. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

financí 

 

 

 

Zásadní připomínka: 

1. K dopadům na státní rozpočet 

V Odůvodnění, v části I., bodu e) je uvedeno, že 

změnou metodiky stanovení nároku na přiměřený zisk 

pravděpodobně nedojde ke zvýšení celkové výše 

čistých nákladů oproti stávajícímu stavu. Dále je 

uvedeno, že konkrétní výše přiměřeného zisku bude 

každý rok jiná a že ji nelze pro účely novely vyhlášky 

jednoznačně vyčíslit. 

Přestože lze souhlasit s tvrzením, že ke zvýšení výdajů 

ze státního rozpočtu by došlo jen v případě zvýšení 

limitů kompenzací čistých nákladů z poskytování 

poštovních služeb stanovených zákonem o poštovních 

službách (což není předmětem předkládané vyhlášky), 

považujeme za vhodné upřesnit odhad dopadu změny 

metodiky stanovení nároku na přiměřený zisk a tedy 

implicitně i na výslednou celkovou výši čistých 

nákladů ověřovanou nezávislým regulátorem. 

S ohledem na každoročně se měnící výši přiměřeného 

zisku lze např. uvést porovnání, jaké výše by 

přiměřený zisk v některém z minulých účetních období 

Neakceptováno 

Pro provedení srovnávacího výpočtu přiměřeného zisku nově 

zaváděnou metodikou na některém z minulých let nemá ČTÚ 

k dispozici potřebné údaje. Povinnost vykazovat údaje 

o vloženém kapitálu v základním a alternativním scénáři zavádí 

České poště až připravovaná novela vyhlášky 466/2012 Sb. 

(konkrétně tabulka č. 6 v příloze).  

 

Dopad na státní rozpočet bude maximálně do výše limitu 

stanoveného v § 34d zákona o poštovních službách. Skutečná 

ověřená výše čistých nákladů byla v praxi dosud i bez započtení 

nároku na přiměřený zisk vždy vyšší, než je stanovený limit (čisté 

náklady nad stanovený limit se považují za přiměřenou zátěž 

držitele licence), vyčíslený nárok na přiměřený zisk nemá tedy 

na faktickou výši úhrady ze státního rozpočtu žádný vliv. 
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dosahoval za použití nové metodiky v porovnání 

s metodikou stávající. 

Připomínka: 

1. K bodu 3, § 3a odst. 2 

Za slovo „scénáři“ doporučujeme doplnit slovo „se“. 

2. K bodu 3, § 3c odst. 1 a 2 

V souladu s čl. 71 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme slovo „dle“ vyjádřit slovem „podle“. 

3. K bodu 7 

Doporučujeme doplnit tečku za slovo „kapitálu“. 

4. K bodu 11 

Za slovo „a“ doporučujeme vložit slovo „slova“. 

5. K důvodové zprávě 

Je-li v důvodové zprávě užíván zkrácený výraz 

pro právní předpis, doporučujeme zavést zkratku 

při jeho prvním použitím v textu, např. „Vyhláška 

č. 466/2012 Sb., o postupu Českého komunikačního 

úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti 

poskytovat základní služby (dále jen „vyhláška 

č. 466/2012 Sb.“)“ a tuto zkratku nadále v textu užívat. 

Závěr 

Zásadní připomínku požadujeme akceptovat a v jejím 

smyslu materiál upravit. Ostatní připomínky doporučujeme 

zohlednit. 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Ustanovení upraveno k jiné připomínce 
Text upraven ve smyslu připomínky Ministerstva zdravotnictví 

č. 1, připomínka se tedy stává bezpředmětnou.  

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

Připomínka: 

K bodu 12: Doporučujeme vypustit jako nadbytečnou 

čárku za slovem „licenci“, neboť použitý obrat „na konci 

Akceptováno 
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textu“ vyjadřuje, že slova uvedená v tomto novelizačním 

bodě se doplňují před čárku, kterou je zakončen stávající 

text písmene a). 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

 

 

1. K novelizačnímu bodu 7 

Domníváme se, že novelizační bod by měl znít takto:  

„V § 5 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje 

slovy „formou nákladů kapitálu.“. 

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 

Novelizační bod 8 upravujeme v souladu s čl. 56 odst. 2 písm. g) 

Legislativních pravidel vlády takto: 

“V § 5 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou 

a písmeno e) se zrušuje.“  

Ministerstvo 

zdravotnictví 

 

2. K novelizačnímu bodu 12 

Domníváme se, že na konci nově vkládaného textu 

nebude s ohledem na čl. 58 odst. 9 Legislativních 

pravidel vlády čárka. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

Shodná připomínka s připomínkou Ministerstva průmyslu 

a obchodu. 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

 

 

3. K novelizačnímu bodu 22 

Doporučujeme na konci textu přílohy doplnit uvozovky. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

Ministerstvo 

zemědělství 

 

Doporučující připomínky 

1. K bodům 2 až 4 

Vzhledem k tomu, že novelou dochází k doplnění 

většího počtu výpočtových vzorců, bylo 

by s ohledem na přehlednost jednotlivých ustanovení 

vhodné vzorce s vysvětlivkami přemístit 

do samostatné přílohy k vyhlášce. 

2. K bodu 12 

Z důvodu zajištění přehlednosti písm. 

a) doporučujeme vložit doplňovaný text do nového 

písmene. 

Neakceptováno 

Neztotožňuje se s názorem, že výsledkem přesunu vzorců 

do přílohy by byla větší přehlednost jednotlivých ustanovení, 

hlavním předmětem vyhlášky je popis postupu výpočtu a ten 

se na vzorcích demonstruje nejpřehledněji, proto 

upřednostňujeme stávající uspořádání.  

 

 

Neakceptováno 

Vzhledem ke skutečnosti, že mezi předpoklady, z nichž 

se vychází při sestavování alternativního scénáře sítě provozoven 

je doplňován předpoklad spočívající v zajištění plnění ostatních 

služeb ve veřejném zájmu ke stávajícímu předpokladu 
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vymezujícímu podmínky rušení provozoven, jsme přesvědčeni 

o tom, že tyto dva předpoklady spolu věcně souvisí a je tedy 

důvodné, aby byly uvedeny pod jedním písmenem.  

 

 

 

Českomoravská 

konfederace 

odborových 

svazů 

 

K bodu 3 

§ 3c odst. 4 

Požadujeme úpravu znění takto: „V hodnotě dlouhodobého 

majetku se zohlední majetek pořízený formou leasingu 

a tržní hodnota pozemků a budov, a to v souladu 

s Mezinárodními účetními standardy.“ 

Odůvodnění: 

Historická účetní data týkající se dlouhodobého hmotného 

majetku České pošty zkreslují skutečnou ekonomickou 

hodnotu tohoto majetku, přestože jsou v souladu 

s Českými účetními standardy („ČÚS“). Přecenění 

dlouhodobého majetku dle ČÚS však není pro dlouhodobý 

majetek možné, což v případě návrhu znění vyhlášky, 

který se na ně odkazuje, neumožňuje přecenit zejména 

budovy a pozemky České pošty. 

V případě, že by hodnota majetku na základě účetní 

hodnoty byla oproti jeho skutečné ekonomické hodnotě 

podhodnocená, mohlo by docházet k nedostatečné obnově 

majetku. Nižší hodnota majetku by vedla k nižším 

kompenzovaným odpisům a přiměřenému zisku, ze 

kterého by nemuselo být možné vyčlenit dostatečné 

množství peněžních prostředků na investice do obnovy 

majetku. 

Nekorektnost tohoto přístupu se dá ilustrovat reálným 

Neakceptováno 

Viz vypořádání připomínky Ministerstva vnitra (shodná 

připomínka). 
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příkladem. Např. na pobočku České pošty, která má 

pořizovací hodnotu 3,6 mil. Kč a náklady 1 mil Kč, ale je 

již celá odepsaná, nepřipadá žádný zisk a má 

kompenzovány pouze náklady, což nedává smysl, protože 

jakýkoliv podnikatel by za provoz této pobočky nějaký 

zisk vyžadoval. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Českomoravská 

konfederace 

odborových 

svazů 

 

K bodu 14 

§ 8 odst. 2 písm. g) 

V § 8 odst. 2 požadujeme zrušit písmeno g). 

Odůvodnění: 

Toto ustanovení je irelevantní a do výčtu předpokladů 

při sestavování alternativního scénáře sítě provozoven 

nepatří. Držitel poštovní licence má uzavřeny dlouhodobé 

pronájmy z důvodu povinnosti provozovat dané pošty. Ale 

pokud by povinnost provozovat poštu nebyla, neměl 

by uzavřené tyto smlouvy a nevystavoval by se jakýmkoliv 

pokutám.  

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.  

Neakceptováno 

Viz vypořádání připomínky Ministerstvo vnitra – shodná 

připomínka. 

Úřad pro 

ochranu 

hospodářské 

soutěže 

 

Návrh týkající se určení přiměřeného zisku vychází 

z doporučení Evropské komise – Generálního ředitelství 

pro hospodářskou soutěž (DG COMP) získaného v rámci 

řízení o podpoře ve formě kompenzace za poskytování 

všeobecné poštovní služby v období 2013–2017. Nicméně, 

jak uvádí sám předkladatel v předkládací zprávě, 

DG COMP se jasně nevyjádřilo ke správnosti konkrétního 

návrhu tehdy předloženého ze strany Českého 

telekomunikačního úřadu.  

Vzhledem k této skutečnosti nelze vyloučit, že DG COMP 

může uplatnit požadavky na úpravu znění vyhlášky, a to 

Neakceptováno 

Evropská komise (dále jen „EK“) v rámci řízení o podpoře 

za poskytování všeobecné služby v období 2013-2017 shledala 

použitou metodiku stanovení nároku na přiměřený zisk formou 

ziskové přirážky k ekonomicky oprávněným nákladům jako 

nevyhovující a v dopise ze dne 16. 3. 2016 (ÚOHS má tento 

dokument k dispozici) jednoznačně popsala metodický postup 

stanovení přiměřeného zisku, jaký považuje za vyhovující.  

 

Tento postup je převzat z dokumentu „Commision staff working 

document“, který EK ve svém dopise zmiňuje a metodiku 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBCUA6EBG)



Stránka 11 (celkem 13) 

Resort Připomínky Vypořádání 

zejména v rámci notifikačního řízení, které se chystá 

ve vztahu ke kompenzaci za období 2018–2022 (neboť 

obdobně jako v předchozím řízení o podpoře za roky 

2013–2017 se DG COMP bude opět zabývat posouzením 

právního základu podpory, tj. i předmětné vyhlášky).  

Navrhuji proto, vázat účinnost návrhu vyhlášky na kladné 

stanovisko DG COMP k jejímu znění (které lze očekávat 

nejdříve poté, co bude zahájeno (pre)notifikační řízení 

o podpoře v letech 2018–2022). 

Tato připomínka je doporučující. 

výpočtu přiměřeného zisku zde cituje. Za vyhovující metodiku 

stanovení výše nároku na přiměřený zisk z poskytování 

základních (všeobecných) poštovních služeb označila 

EK přiměřený zisk vyčíslený jako rozdíl nákladů kapitálu 

poskytovatele poštovních služeb s povinností poskytovat 

všeobecné služby a poskytovatele bez této povinnosti. Konkrétní 

výpočet nákladů kapitálu vychází z obecných ekonomických 

vzorců, nezávislých na odvětví. Metodika požadovaná EK byla 

zapracováno v novele vyhlášky, detailně popsáno v odůvodnění.  

 

Dle názoru ČTÚ se tedy EK vyjádřila jasně (stávající metodiku 

shledala jako nevyhovující a jednoznačně definovala požadavky 

na vyhovující metodiku prostřednictvím výpočtu nákladů 

kapitálu). Pokud lze text v uvedený v této souvislosti v 

předkládací zprávě interpretovat jinak, jedná se o nedorozumění.  

Vázat účinnost vyhlášky na kladné stanovisko DG COMP 

k použité metodice není vhodné. Je vhodné, aby výpočet čistých 

nákladů předložený k prenotifikačnímu řízení za období 

2018-2022 byl založen na metodice upravené podle požadavků 

EK z předešlé notifikace. Z tohoto důvodu je nutné, aby tato 

metodika byla právně závazná a ČTÚ mohl po držiteli poštovní 

licence její dodržování vyžadovat. V opačném případě nebude 

mít ČTÚ potřebné podklady pro stanovení přiměřeného zisku 

formou nákladů kapitálu (novela vyhlášky nově zavádí 

ČP povinnost předkládat údaje o vloženém kapitálu – viz tabulka 

č. 6 v příloze).  

Česká 

pošta, s.p. 

 

K bodu 3 

§ 3c odst. 4 

„V hodnotě dlouhodobého majetku se zohlední majetek 

pořízený formou leasingu, a to v souladu 

Neakceptováno 

Viz vypořádání připomínky Ministerstvo vnitra – shodná 

připomínka. 

 

K doplnění připomínky ze strany České Pošty, s.p. v procesu 

vypořádání, že je nutno respektovat ekonomickou realitu, kdy 

vlastník budovy požaduje aspoň takový zisk, který by mu 
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s Mezinárodními účetními standardy.“. 

Historická účetní data týkající se dlouhodobého hmotného 

majetku České pošty zkreslují skutečnou ekonomickou 

hodnotu tohoto majetku, přestože jsou v souladu 

s Českými účetními standardy („ČÚS“). Přecenění 

dlouhodobého majetku dle ČÚS však není pro dlouhodobý 

majetek možné, což v případě návrhu textace vyhlášky, 

který se na ně odkazuje, neumožňuje přecenit zejména 

budovy a pozemky České pošty. 

V případě, že by hodnota majetku na základě účetní 

hodnoty byla oproti jeho skutečné ekonomické hodnotě 

podhodnocená, mohlo by docházet k nedostatečné obnově 

majetku. Nižší hodnota majetku by vedla k nižším 

kompenzovaným odpisům a přiměřenému zisku, 

ze kterého by nemuselo být možné vyčlenit dostatečné 

množství peněžních prostředků na investice do obnovy 

majetku. 

Nekorektnost tohoto přístupu se dá ilustrovat reálným 

příkladem. Např. na pobočku České pošty, která má 

pořizovací hodnotu 3,6 mil. Kč a náklady 1 mil Kč, ale je 

již celá odepsaná, nepřipadá žádný zisk a má 

kompenzovány pouze náklady, což nedává smysl, protože 

jakýkoliv podnikatel by za provoz této pobočky nějaký 

zisk vyžadoval. 

Česká pošta navrhuje úpravu textu takto: „V hodnotě 

dlouhodobého majetku se zohlední majetek pořízený 

formou leasingu a tržní hodnota pozemků a budov, a to 

v souladu s Mezinárodními účetními standardy.“ 

umožňoval peníze na investice do obnovy majetku, přičemž 

v případě, že hodnota majetku na základě účetní hodnoty je oproti 

jeho skutečné ekonomické hodnotě podhodnocená a může 

docházet k nedostatečné obnově majetku, ČTÚ uvádí, že tento 

argument o nedostatečné obnově budov není přesvědčivý. Pokud 

vlastník budovy (případně i nájemce) provede technické 

zhodnocení, je oprávněn jeho hodnotu promítnout do pořizovací 

ceny a odepisovat ji. Odpisy pak promítá do ceny svých služeb 

a získává vložené prostředky zpět. Technické zhodnocení zvyšuje 

hodnotu dlouhodobého majetku, a tedy i hodnotu vloženého 

kapitálu, který je základem pro výpočet nákladů kapitálu. 
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Česká 

pošta, s.p. 

 

K bodu 14 

V § 8 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje 

čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: 

„g) u budov, které držitel poštovní licence má 

v dlouhodobém pronájmu a podle alternativního 

scénáře v nich nebude mít provozovnu, se zohlední 

smluvně sjednané pokuty a penále za předčasné 

ukončení nájemní smlouvy tak, aby nedocházelo 

k jejich dvojímu započtení a vycházelo se z charakteru 

sjednané sankce.“ 

Tento bod je irelevantní a do výpočtu nepatří. Držitel 

poštovní licence má uzavřeny dlouhodobé pronájmy 

z důvodu povinnosti provozovat dané pošty. Ale pokud 

by povinnost provozovat poštu nebyla, neměl by uzavřené 

tyto smlouvy a nevystavoval by se jakýmkoliv pokutám.  

Česká pošta navrhuje vypuštění tohoto bodu.  

Neakceptováno 

 

Viz vypořádání připomínky Ministerstvo vnitra – shodná 

připomínka.  

 

K doplnění připomínky ze strany České Pošty, s.p. v procesu 

vypořádání, že se čisté náklady každoročně ponižují o náklady 

dlouhodobých pronájmů, ačkoliv reálně by se promítly jen 

v prvním roce, kdy by došlo k rušení pobočky, ČTÚ uvádí, že 

náklady spojené se smluvními pokutami a penálem za předčasné 

ukončení nájemní smlouvy u budov, ve kterých má Česká pošta, 

s.p. provozovnu, se mají zohlednit tak, aby nedocházelo k jejich 

dvojímu započtení. Z této zásady logicky plyne, že náklady se 

mohou promítnout do výpočtu čistých nákladů jen jednou, tedy v 

roce, kdy se v alternativním scénáři bude s pobočkou uvažovat 

pro uzavření a kdy bude nájem pobočky vypovězen. 

 

V rámci mezirezortního připomínkového řízení bylo osloveno celkem 89 subjektů, včetně externích připomínkových míst. Z toho 

9 připomínkových míst uplatnilo celkem 22 připomínek. Připomínky zásadního charakteru uplatnilo Ministerstvo vnitra (1), Ministerstvo financí 

(1), Českomoravská konfederace odborových svazů (2) a Česká pošta, s.p. (2). Celkem 6 zásadních připomínek, z toho 3 zásadní připomínky 

jsou totožné s uplatněnými připomínkami ČMKOS. Ostatní připomínky byly doporučujícího a legislativně technického charakteru (Úřad vlády 

ČR – Odbor kompatibility, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo 

zemědělství a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). Celkem 16 doporučujících, formálních a legislativně-technických připomínek.  

V Praze 30. července 2019 

Vypracoval: Mgr. Barbora Benešová Podpis: 

              Mgr. Šárka Němečková 

 ředitelka odboru legislativního a právního 
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