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Sdělení Českého telekomunikačního úřadu
26.

Ověření dodržování pravidel pro přiřazování nákladů na jednotlivé služby, na něž se
vztahuje poštovní povinnost držitele poštovní licence za rok 2014

Český telekomunikační úřad (dále „ČTÚ“) podle § 33a odst. 4 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), sděluje, že auditorská firma BDO Audit s. r.
o., (dále „Nezávislý ověřovatel“) provedla ověření dodržování pravidel, podle nichž jsou náklady společné pro
více činností držitele poštovní licence přiřazovány jednotlivým službám, na něž se vztahuje poštovní povinnost,
a to při alokaci nákladů v nákladových účetních systémech držitele poštovní licence, tj. České pošty, s.p., za rok
2014. Dále Nezávislý ověřovatel prověřoval soulad vedení oddělené evidence nákladů a výnosů České pošty,
s.p. s vyhláškou č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů.
Pravidla, podle nichž jsou náklady společné pro více činností držitele poštovní licence přiřazovány jednotlivým základním službám, na něž se vztahuje poštovní povinnost, schválil ČTÚ rozhodnutím čj. ČTÚ87 513/2013-611/V. vyř.
Výsledky ověření systému evidence nákladů České pošty, s.p., za rok 2014 Nezávislým ověřovatelem jsou
uvedeny v příloze ve zprávě „Zpráva nezávislého auditora o ověření shody výsledků oddělené evidence nákladů
a výnosů s metodikou Českého telekomunikačního úřadu“.
čj. ČTÚ-52 787/2015-611
Odbor ekonomické regulace
(reprodukce dokumentu v příloze č. 1 na str. 343 – 349)
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Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Podle § 35 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění pozdějších předpisů, poštovní známky vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Vydání
poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v Poštovním věstníku.
27.

Vydání příležitostného poštovního aršíku „Ochrana přírody: Sovy“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 2. září 2015 příležitostný poštovní aršík
„Ochrana přírody: Sovy“ se 4 známkami a 4 kupóny. Na známce 13 Kč je dospělý sýček obecný s mláďaty. Je
velký asi jako hrdlička. Kdysi to býval běžný druh, dnes jeho stavy z blíže neobjasněných příčin klesají. Na
protější známce 17 Kč je zobrazený sýc rousný, opět s mláďaty. Je to druh zdánlivě podobný, je však větší. Na
velké známce 21 Kč jsou dva druhy sov. V horní části známky přilétající sovice sněžní, velký tundrový predátor,
zastupující na dálném severu výry. Při nedostatku potravy, kterou tvoří převážně lumíci nebo králíci běláci,
zalétá v zimě někdy k nám. V dolní části známky je puštík obecný sedící před hradní zříceninou. Je naší nejběžnější sovou. Na známce 25 Kč je výr velký. S velikostí 70 cm, vahou až 4,5 kg a rozpětím křídel téměř 2 m je
největší evropskou sovou a zároveň největší sovou na světě. Loví dravce, např. káně, jestřába, zdivočelé kočky,
lišky atd.
Ostatní druhy jsou vyobrazeny na čtyřech kuponech
a okrajích aršíku, např. nejvzácnější evropská sova výreček malý, nebo naše nejmenší
sova kulíšek nejmenší, dosahující sotva velikosti vrabce.
Sovy patří odjakživa
k nejzajímavější skupině v ptačí říši. Jejich atraktivita a zájem o ně jsou pravděpodobně
dány skrytým, převážně nočním způsobem života. Dříve
byly řazeny mezi dravé ptáky
s noční aktivitou. Později z nich
badatelé na základě anatomické stavby těla vytvořili samostatný řád. V Evropě se vyskytuje 13 původních druhů sov
a všechny jsou na aršíku vyobrazeny. Z toho pouze jediný,
puštík vousatý, k nám nikdy
nezalétá. Dva zobrazené druhy se v České republice vzácně
vyskytují, ale nehnízdí u nás.
Ostatních deset druhů sov jsou
naše „hnízdní druhy“.
Autory aršíku jsou akademičtí malíři a grafici Libuše
a Jaromír Knotkovi, do rytiny
některé části aršíku a obálky
prvního dne vydání převedl
grafik a rytec Martin Srb.
Aršík se známkami je tištěn archovou kombinací s plnobarevným ofsetem ve spojení
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s černou rytinou. Aršík má velikost 118 x 173 mm na výšku, jednotlivé známky pak mají velikost: známka 13 Kč
a 17 Kč – 40 x 23 mm, 21 Kč a 25 Kč – 40 x 50 mm. Aršík obsahuje po jednom kusu od každé známky a kuponu
a byl vytištěn Poštovní tiskárnou cenin Praha a.s.
Známky mají katalogová čísla od 853–856 vzestupně podle nominálních hodnot a platnost od 2. září 2015
do odvolání.
Praha 19. srpna 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

28.

Vydání výplatních písmenových známek „Václav Zapadlík – česká auta – Škoda III“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 2. září 2015 samolepicí výplatní poštovní
známky s natištěným písmenem „A“ z emise VÁCLAV ZAPADLÍK – ČESKÁ AUTA – ŠKODA III. Písmeno
„A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb
v aktuálním znění – ke dni vydání 13 Kč.

Na známkách jsou vyobrazeny tyto automobily: Škoda 1201, r. v. 1955 (a) a Škoda Rapid 1500, r. v. 1947 (b).
Autorem výtvarného návrhu je Václav Zapadlík.
Známky o rozměrech obrazové části 50 x 29 mm budou vydávány v sešitkové úpravě po 4 kusech od každé
známky a vytiskla je Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem.
Na přední straně známkového sešitku jsou vyobrazena čtyři auta: Škoda Rapid r. v. 1947, Škoda Superb
r. v. 1942, Škoda 1200 r. v. 1952 a Škoda Superb 1949. Uvnitř známkového sešitku je 8 známek (4 x 2). Na zadní
straně je nad textem v českém a anglickém jazyce umístěn autoportrét autora a pod ním signatura V. Zapadlíka, čárový kód, logo České pošty, s. p., a hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Známky mají katalogové číslo 857–858 a platí od 2. září 2015 do odvolání.
Praha 19. srpna 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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Vydání výplatní písmenové známky „Postcrossing“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 2. září 2015 samolepicí výplatní poštovní
známku s natištěným písmenem „E“ z emise Postcrossing. Písmeno „E“ odpovídá ceně pro prioritní obyčejné
zásilky do 50 g do evropských zemí, dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání
25 Kč.
Na známce je vyobrazen koloběh celosvětové výměny pohlednic, tzv. Postcrossing. Známka s tímto motivem je v pořadí
sedmá, kterou vydavatelé poštovních známek tomuto staronovému fenoménu věnují.
Cílem projektu je umožnit lidem, aby dostávali pohlednice z celého světa zadarmo. Tedy, skoro zadarmo! Hlavní princip: pošlete-li pohlednici, dostanete nejméně jednu na oplátku
od náhodného postcrossera kdekoli na světě.
V prvním kroku si vyžádáte adresu jiného uživatele, kterému musíte poslat pohlednici. E-mailem dostanete uživatelovu adresu a identifikační kód pohlednice (např. CZ-010101).
Tento kód (ID) je jedinečný pro každou pohlednici v systému.
Pod tímto kódem ji adresát zaregistruje a Vaše adresa potom
bude na řadě, až si další uživatel vyžádá adresu, na kterou pošle pohlednici. Zpočátku můžete odeslat maximálně 5 pohlednic najednou. Ve chvíli, kdy některý z adresátů zaregistruje
Vaši pohlednici, můžete poslat další a jejich počet časem roste.
Autorkou výtvarného návrhu je portugalská výtvarnice
Maria Noguiera.
Známka o rozměrech obrazové části 23 x 30 mm bude vydávána v tiskových listech po 40 kusech od každé
známky a vytiskla je Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem.
Známka má katalogové číslo 859 a platí od 2. září 2015 do odvolání.
Praha 19. srpna 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

30.

Vydání příležitostné poštovní známky „Pocta Siru Nicholasovi“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 2. září 2015 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 13 Kč s názvem Pocta Siru Nicholasovi. Na známce je vyobrazen portrét Nicolase Wintona
v pozadí s dětmi.
Sir Nicholas George Winton (19.
května 1909 Londýn – 1. července 2015
Slough) byl britský makléř a humanitární pracovník, který v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí
z okupovaného území Československa
před transportem do koncentračních táborů tím, že jim zajistil odjezd vlakem
do Spojeného království.
Nicholas Winton se narodil v rodině německo-židovského obchodníka
Wertheimera. Rodina se přistěhovala do
Anglie již v roce 1907 a změnila své příjmení na Winton. Po vychození základní
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školy v Hampsteadu (dnes část Londýna) navštěvoval internátní školu ve Stowe a ještě před složením maturity se zaučoval ve Vojenské bance. Později odjel k příbuzným do Německa, praxi získával v různých bankách
v Hamburku, v Berlíně a nakonec i v pařížské Národní bance. Počátkem třicátých let se vrátil do Anglie, kde
v důsledku hospodářské krize rovněž vystřídal několik bankovních domů. Během dovolené v zimě 1938 se zapojil do záchrany židovských dětí z Československa, kterým pomáhal dostat se do Anglie až do vypuknutí války.
Během války sloužil u RAF, kvůli slabšímu zraku však pouze v administrativě, přestože pilotní kvalifikaci
získal už před válkou. Z RAF byl propuštěn v roce 1945 v hodnosti poručíka letectva. Po válce se opět věnoval
bankovnictví v Anglii.
Autorem výtvarného návrhu je akademický malíř Zdeněk Netopil, autorem rytiny obálky prvního dne je
grafik a rytec Václav Fajt.
Známka o rozměrech obrazové části 40 x 23 mm bude vydávána v tiskových listech po 50 kusech od každé
známky a vytiskla ji Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem.
Známka má katalogové číslo 860 a platí od 2. září 2015 do odvolání.
Praha 19. srpna 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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Zpráva nezávislého auditora
o ověření shody výsledků oddělené
evidence nákladů a výnosů s metodikou
Českého telekomunikačního úřadu
- extrakt
Datum vydání: 23. června 2015
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2. VÝCHOZÍ SITUACE
Podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách držitel poštovní licence je 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 skutečnosti, že nedochází ke křížovému financování mezi základními službami,
které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, a ostatními službami.
Český telekomunikační úřad vyhláškou č. 465/2012 Sb. blíže stanoví způsob vedení oddělené
evidence nákladů a výnosů, metodiku účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování
včetně stanovení přiměřeného zisku a strukturu vykazování informací.
Systém oddělené evidence nákladů, výnosů a vloženého kapitálu na produkty na České poště,
s. p. je popsán v dokumentu Dokumentace systému oddělené účetní evidence společnosti Česká
pošta, s. p., který byl schválen Českým telekomunikačním úřadem.
Česká pošta, s. p., jako držitel poštovní licence, musí dle § 33a odst. 4 zákona č. 29/2000 Sb.
zajistit, že dodržování schválených pravidel oddělené evidence nákladů a výnosů bude jednou
ročně ověřeno osobou odborně způsobilou a nezávislou na držiteli poštovní licence.
Společnost BDO audit s.r.o. (dále také Auditor) zpracovala toto ověření oddělené evidence
nákladů a výnosů České pošty, s. p. za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014.
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3. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STRUKTURU A OBSAH VYKAZOVANÝCH INFORMACÍ
Způsob vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence upravil Český
telekomunikační úřad vyhláškou č. 465/2012 Sb. Vyhláška stanoví metodiku účelového členění
nákladů a výnosů a jejich přiřazování, způsob vedení oddělené evidence nákladů a výnosů, výši
přiměřeného zisku a strukturu vykazovaných informací.
Držitel poštovní licence je povinen členit náklady a výnosy podle účelu, na který byly
vynaloženy nebo se kterým souvisí. Toto členění musí být alespoň tak podrobné, aby každá
základní služba obsažená v jeho poštovní licenci byla sledována odděleně. Ostatní služby
mohou být sdruženy do tolika skupin, aby nebyl zpochybněn účel oddělené evidence.
Držitel poštovní licence musí rozlišovat náklady v souladu se svou organizační strukturou
v systému vnitropodnikového účetnictví tak, aby bylo zachyceno místo vzniku nákladů. Dále je
povinen rozlišovat při účelovém členění nákladů procesy a činnosti v návaznosti na využití
poštovní sítě při zajišťování poštovních služeb.
Přímé náklady musí držitel poštovní licence přiřazovat přímo činnosti nebo službě, se kterou
přímo souvisejí. Za společné náklady se považují nepřímé náklady a ostatní (režijní) náklady.
Nepřímé náklady je držitel poštovní licence povinen přiřazovat na základě příčinné souvislosti
s procesy, činnostmi nebo poskytovanými službami pomocí vazby na jinou kategorii nákladů
nebo na jinou technickou veličinu vyjádřenou ve formě alokačních klíčů. Ostatní náklady
(režijní) se přiřazují pomocí vazby na již přiřazené náklady.
Pro přiřazování nákladů a výnosů, které jsou společné jak pro služby poskytované na základě
poštovní licence, tak pro ostatní služby, držitel poštovní licence musí použít stejné alokační
klíče.
Držitel poštovní licence má povinnost vést odděleně náklady, které se nepřiřazují, a
nekalkulované výnosy.
Oddělená evidence přímých nákladů, nepřímých nákladů a ostatních nákladů a výnosů musí být
vedena tak, aby bylo prokazatelné, že žádné náklady ani výnosy nebyly započteny nebo
přiřazeny více než jedenkrát. Evidence musí být úplná, srozumitelná a průkazná.
Držitel poštovní licence je povinen předložit výsledky oddělené evidence nákladů a výnosů
prostřednictvím výkazů uvedených v příloze k vyhlášce č. 465/2012 Sb.
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4.

ZPŮSOB OVĚŘENÍ VÝKAZŮ ODDĚLENÉ EVIDENCE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Provedli jsme ověření oddělené evidence nákladů a výnosů Česká pošta, s. p. za účetní období
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
Ověření shody oddělené evidence nákladů a výnosů Česká pošta s požadavky čl. 14 Směrnice č.
97/67/EC, zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, vyhláškou č. 465/2012 Sb. a
pravidlech obsažených v Dokumentaci systému oddělené účetní evidence společnosti Česká
pošta, s. p. vydané rozhodnutím čj. ČTÚ-87 513/2013-611/V. vyř. bylo založeno na vzájemném
a neoddělitelném ověření následujících skutečností:



ověření metodiky;



ověření modelu;



ověření výkazů.

Provedli jsme postupy odsouhlasené ze strany České pošty, s. p., které byly projednány se
zástupci Českého telekomunikačního úřadu. Tyto postupy představují nezávislé ověření, nejsou
finančním auditem dle zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a poskytují tedy nižší stupeň
jistoty než takovýto audit. Naše zpráva vychází z informací poskytnutých vedením,
předložených písemných podkladů a navazujících analytických postupů.
S ohledem na rozsah nákladového systému, množství zavedených alokačních pravidel a výjimek,
úroveň detailu, na jakém systém náklady na produkty alokuje, realizaci systému
v programovém prostředí SAP, jsme neprováděli zejména následující postupy:



neověřovali jsme auditovanou účetní závěrku, zůstatky hlavní knihy, analytickou
evidenci, zůstatky nákladových středisek,



neověřovali jsme nefinanční vstupy nákladového systému kromě ověření vzorku
normativů spotřeby práce,



neprováděli jsme novou kalkulaci celého modelu,



neprováděli jsme analýzu přiměřeného zisku,



neprováděli jsme analýzu způsobu stanovení vnitropodnikových cen a pravidel pro
rozúčtování výše nákladů prostřednictvím účtů 599/699, 8*/9*

Provedené ověřovací postupy a veškeré naše závěry z provedených ověřovacích prací jsou
uvedeny dále v této zprávě.
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4.1 Ověření metodiky
Ověření metodiky probíhalo v následujících krocích:
a) Ověření souladu s běžnými přístupy uplatňovanými v regulovaných odvětvích
b) Ověření souladu s příslušnou domácí legislativou a s další související legislativou EU
c) Ověření souladu se schválenou metodikou
d) Ověření alokačních veličin použitých při alokacích nákladů z hlediska příčinné
souvislosti
e) Ověření kontrolních mechanismů v Česká pošta, s. p. souvisejících s nákladovým
modelem
f) Ověření organizačně-procesního zabezpečení procesu údržby modelu a souvisejícího
sběru dat
g) Ověření dostatečnosti dokumentace nákladového modelu

4.2 Ověření modelu
Ověření modelu probíhalo v následujících krocích:
a) Ověření nákladů v modelu na finanční výkazy za daný kalendářní rok včetně ověření
vyjmutí všech neuznaných nákladů
b) Ověření druhotné alokace nákladů včetně překrytí/nedokrytí při alokaci nákladů
prostřednictvím účtů 599/699, 8*/9*
c) Ověření alokace nákladů specifických středisek na střediska hlavní činnosti
d) Ověření alokace nákladů středisek hlavních činností na procesy
e) Ověření alokace nákladů středisek Mezinárodního provozu
f) Ověření alokace nákladů z procesů na produkty
g) Ověření dopadu meziroční změny alokačních pravidel na náklady vybraných procesů a
na základní službu jako celek
h) Ověření implementace normativů spotřeby práce, jehož hodnoty byly schválené
rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu, dle reálných hodnot v systému SAP

4.3 Ověření výkazů
Ověření výkazů probíhalo v následujících krocích:
a) Ověření sestavení regulačních výkazů oddělené evidence nákladů a výnosů
b) Ověření struktury a formy výkazů oddělené evidence nákladů a výnosů na předepsanou
formu
c) Ověření na základě meziročního srovnání

5|Stránka
BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrována u Rejstříkového soudu Praha, oddíl C, vložka 7279, auditorské oprávnění Komory
auditorů ČR č. 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným registrované ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých
členských firem BDO.

