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Sdìlení Èeského telekomunikaèního úøadu
30.

Ovìøení dodržování pravidel pro pøiøazování nákladù na jednotlivé služby, na nìž se vztahuje
poštovní povinnost držitele poštovní licence za rok 2012

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „ÈTÚ“) podle § 33 odst. 5 zákona è. 29/2000 Sb., o poštovních službách
a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o poštovních službách), ve znìní úèinném do 31. prosince 2012, v souladu
s odst. 8 èlánku II Pøechodných ustanovení zákona è. 221/2012 Sb., sdìluje, že auditorská firma Ernst & Young,
s. r. o., (dále jen „Nezávislý ovìøovatel“) provedla ovìøení dodržování pravidel, podle nichž jsou náklady spoleèné
pro více èinností držitele poštovní licence pøiøazovány jednotlivým službám, na nìž se vztahuje poštovní povinnost, a to pøi alokaci nákladù v nákladových úèetních systémech držitele poštovní licence, tj. Èeské pošty, s.p.,
za rok 2012.
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Pravidla, podle nichž jsou náklady spoleèné pro více èinností držitele poštovní licence pøiøazovány jednotlivým službám, na nìž se vztahuje poštovní povinnost, schválil ÈTÚ rozhodnutím èj. 50 650/06-611/VI. vyø. ze dne
25. dubna 2007.
Výsledky ovìøení systému evidence nákladù Èeské pošty, s.p., za rok 2012 Nezávislým ovìøovatelem jsou
uvedeny v pøíloze ve zprávì Ovìøení systému evidence nákladù.
èj. ÈTÚ-77 649/2013-611
odbor ekonomické regulace
(reprodukce pøílohy na str. 53–59)

Sdìlení Ministerstva prùmyslu a obchodu ÈR
Podle § 35 odst. 1 zákona è. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o poštovních
službách), ve znìní pozdìjších pøedpisù, poštovní známky vydává Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR. Vydání
poštovní známky zveøejní Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR v Poštovním vìstníku.
31.

Vydání pøíležitostného poštovního aršíku „Ochrana pøírody – Karlštejnsko“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 4. záøí 2013 pøíležitostný poštovní aršík „Ochrana
pøírody – Karlštejnsko“ se 4 známkami a 4 kupony. Na známce o nominální hodnotì 10 Kè je zobrazena rostlina
vèelník rakouský a saranèe, na známce o nominální hodnotì 14 Kè je vyobrazen bìloøit šedý. Na známce s nominální hodnotou 18 Kè jsou vyobrazeny modrásek vikvicový, žluþásek èilimínkový a koniklec luèní èeský a na
poslední známce o nominální hodnotì 20 Kè dominuje Karlštejn a rùže keltská. Ètyøi kupony doplòují celkovou
kompozici aršíku. Na aršíku jsou zobrazeny další druhy fauny a flóry.

Národní pøírodní rezervace Karlštejn (1547 ha) byla založena v roce 1955. Nachází se mezi Berounem,
Vráží, Moøinou, Karlštejnem a Srbskem v chránìné krajinné oblasti Èeský kras (128 km2), která však byla vyhlášena až v roce 1972. Z geologického hlediska je zde v pøevážné míøe zastoupen vápencový podklad, který je rozrytý
krasovými kaòony, roklemi a mnoha jeskynìmi. Lidé osidlovali toto území již pøed 40 tisíci lety. V rezervaci se
vyskytuje teplomilná flóra typická pro støedomoøskou oblast. Rostou zde druhy, které jinde v Èechách nenalezneme (napø. rudohlávek jehlancovitý, vèelník rakouský èi vzácné druhy vstavaèù). Z mnoha vzácných druhù
zdejší fauny zmiòme pøes 200 druhù broukù støevlíkovitých, z obojživelníkù èolka velkého nebo vzácnìjšího èolka
horského, z ptákù napø. ohroženého zedníèka skalního.
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V rezervaci se nalézá øada cenných, geologicky významných profilù a svìtovì známých nalezišþ zkamenìlin, které do rezervace pøesahují z CHKO Èeský kras. Na území pøevažují prvohorní usazeniny s èetnými krasovými jeskynìmi. Nejznámìjší jsou Konìpruské jeskynì nalézající se uvnitø návrší Zlatý kùò, asi 5 km
od Berouna.
Nejvìtší turistickou atrakcí oblasti je však støedovìký hrad Karlštejn èi Karlùv Týn, jehož základní
kámen položil v roce 1348 na pøíkaz èeského krále a øímského císaøe Karla IV na skalní výšinì (pozdìji zvané
Knìží hora) sám pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Pùvodnì soukromé královo sídlo se pøístavbami postupnì
zmìnilo v pevný hrad urèený k bezpeènému uložení èeských a øíšských korunovaèních klenotù.
Autory aršíku jsou akademiètí malíøi a grafici Libuše a Jaromír Knotkovi, do rytiny nìkteré èásti aršíku
a obálky prvního dne vydání pøevedl grafik a rytec Martin Srb.
Aršík se známkami je tištìn archovou kombinací s plnobarevným ofsetem ve spojení s èernou rytinou.
Aršík má velikost 177 mm × 121 mm na šíøku, jednotlivé známky pak mají velikost: známka 10 Kè a 14 Kè – 23 ×
40 mm, 18 Kè a 20 Kè mají velikost 50 × 40 mm. Aršík je v tiskových listech po jednom kusu od každé známky
a kuponu a byl vytištìn Poštovní tiskárnou cenin Praha a. s.
Známky mají katalogová èísla 773-776 vzestupnì podle nominálních hodnot a platnost od 4. záøí 2013
do odvolání.
Praha 16. srpna 2013

32.

Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

Vydání pøíležitostné poštovní známky „Krásy naší vlasti – 700 let mìsta Nový Jièín“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 4. záøí 2013 pøíležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 20 Kè z emise Krásy naší vlasti. Na známce je vyobrazeno námìstí v Novém Jièínì.
Nový Jièín je okresní mìsto v Moravskoslezském kraji, které leží
na øece Jièínce. V roce 1967 byl Nový Jièín vyhlášen mìstskou památkovou
rezervací a v roce 2001 také historickým mìstem roku.
Nový Jièín (oznaèení „Nový“ poprvé doloženo roku 1397) byl pravdìpodobnì založen mezi léty 1267–78 pod hradem Starý Jièín. Ètvercové
námìstí a pravidelná síþ ulic svìdèí pro mìsto založené Pøemyslem Otakarem II. „na zeleném drnu“. V písemných pramenech je místo poprvé uvedeno roku 1313, kdy Jan Lucemburský povolil mìstu privilegium výbìru
mýta pøi zdejší obchodní stezce. Velice výhodná je geografická poloha na
køižovatce velkých obchodních cest. Pùvodní opevnìní bylo jen z hlinìného
valu s palisádou, až bìhem 14. století ho nahradily kamenné hradby
s dvìma branami, na které navazovala po obou stranách pøedmìstí.
Na poèátku 14. století získali mìsto páni z Kravaø, kteøí pùvodní
palisádové opevnìní nahradili kamennými hradbami a vybudovali i opevnìný kamenný dùm, jehož zbytky nalezneme v základech dnešního Žerotínského zámku. V roce 1434 vlastnictví mìsta pøešlo na nìkolik rodù, ale
nového rozkvìtu mìsto dosáhlo až v 1. polovinì 16. století, kdy mìstu
vládli Žerotínové. Ti na místì tvrze postavili renesanèní zámek, ale
finanèní náklady pøesáhly jejich možnosti, a tak panství i mìsto nakonec
prodali. Kupcem se stalo mìsto samotné, které se tak zmìnilo ve svobodné
mìsto komorní. Po vypuknutí tøicetileté války zámek obsadilo císaøské vojsko, které vytlaèili až luteráni. Nakonec bylo panství zkonfiskováno a pøipadlo olomouckým jezuitùm, kterým bylo odòato až se zrušením øádu. Nový
Jièín se stal svobodným mìstem municipálního typu, což bylo spojeno s jeho prùmyslovým rozkvìtem. Váleèné
konflikty 20. století mìsto významnìji neovlivnily, takže si jeho jádro zachovalo historický ráz až do souèasnosti.
Autorem výtvarného návrhu je akademická malíøka Eva Hašková, autorem rytiny je grafik a rytec Jaroslav Tvrdoò.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 26 × 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., ocelotiskem
z plochých desek v barvách žluté, èervené, zelené, modré a èerné v tiskových listech po 8 kusech.
Známka má katalogové èíslo 777 a platí od 4. záøí 2013 do odvolání.
Praha 16. srpna 2013

Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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Vydání pøíležitostné poštovní známky „MS ve vodním slalomu 2013“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 4. záøí 2013 pøíležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 10 Kè z emise MS ve vodním slalomu 2013. Na známce je vyobrazen kanoista.

Mistrovství svìta ve vodním slalomu bude v roce 2013 probíhat v pražské Troji. Èeský svaz kanoistiky
poøádáním tohoto šampionátu oslaví sto let od svého založení. Vodácké mistrovství bude probíhat ve dnech 11. až
15. záøí 2013. Konání MS od roku 2006 po pouhých sedmi letech na stejném místì je nezvyklé. Stalo se tak pouze
jednou v historii.
Èeský svaz kanoistù má momentálnì tøi vìtve, které pracují samostatnì a plnì zodpovídají za svùj rozvoj.
Jedná se o rychlostní kanoistiku, kanoistiku na divokých vodách a vodní turistiku.
K úspìchùm èeské kanoistiky mùžeme pøièíst i èest poøádat evropské a svìtové šampionáty: MS 1958
v rychlostní kanoistice, MS 1967 ve vodním slalomu a sjezdu, MSJ 1993 v rychlostní kanoistice, MSJ 1996 ve vodním slalomu a sjezdu, ME 1998 ve vodním slalomu a MS 2002 v kanoistickém maratónu a již výše zmínìné MS
2006.
Autorem výtvarného návrhu je akademický malíø Jan Ungrád, autorem rytiny je grafik a rytec Jaroslav
Tvrdoò.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., rotaèním
ocelotiskem v barvì èerné oceli kombinovaným hlubotiskem v barvách odstínù modré a èervené, v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové èíslo 778 a platí od 4. záøí 2013 do odvolání.
Praha 16. srpna 2013

34.

Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

Vydání výplatních písmenových známek „Václav Zapadlík – èeská auta – Škoda I.“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 4. záøí 2013 dva kusy samolepicích výplatních poštovních známek s natištìným písmenem „A“ z emise Václav Zapadlík – Èeská auta – Škoda I. Písmeno „A“ odpovídá cenì za vnitrostátní obyèejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním
znìní – ke dni vydání 13 Kè.
Na známkách jsou vyobrazeny tyto automobily: Škoda 860, r. v. 1930 (vlevo) a Škoda 645, r. v. 1932 (vpravo).
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Václav Zapadlík se narodil 23. 9. 1943. Svìtový vìhlas získal v 90. letech. Spolupracoval s prestižním
muzeem automobilu Blackhawk Automotive Museum, jeho díla visí v San Francisku i Pebble Beach. Pro Èeskou
poštu vytvoøil již devìt poštovních známek (ZS Svìtová auta a známky Motocykl Èechie 33 – Böhmerland a Železnièní osobní drezína Tatra 15/30) a poštovní dopisnici Harley-Davidson. Nyní následuje známkový sešitek Èeská
auta – Škoda I. Vydávání známek s tematikou historických automobilu bude pokraèovat.
Autorem výtvarného návrhu známky a FDC je Václav Zapadlík, autorem razítek je rytec Miloslav Bláha.
Známky o rozmìrech obrazové èásti 56 × 34 mm budou vydávány v sešitkové úpravì po 4 kusech od každé
známky a vytiskla je Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. plnobarevným ofsetem. Na pøední stranì ZS jsou
vyobrazena tøi auta: Laurin & Klement B 1907, Laurin & Klement 110 1925-1929, a Škoda 6R 1930. Uvnitø
známkového sešitku je 8 známek (4 × 2). Na zadní stranì je nad textem v èeském a anglickém jazyce umístìn
autoportrét autora a pod ní signatura V. Zapadlíka, èárový kód, logo Èeské pošty, s. p., a hologram, který slouží
jako ochranný prvek.
Známky mají katalogové èíslo 779-780 a platí od 4. záøí 2013 do odvolání.
Praha 16. srpna 2013

35.

Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

Vydání výplatních písmenových známek „Vlastní známky v sešitkové úpravì – vzorové vydání –
tankuj levnìji“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 4. záøí 2013 dvì samolepicí výplatní písmenové
známky s natištìným písmenem „A“. Tyto známky vydané v sešitku slouží jako vzor Vlastních známek tištìných
v této úpravì. Písmeno „A“ odpovídá cenì za vnitrostátní obyèejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních
poštovních služeb v aktuálním znìní – ke dni vydání 13 Kè.

V obrazových èástech známek jsou vyobrazena loga „Tankuj Levnìji“ a www.tankujlevneji.cz ze spoleèného
projektu Èeské pošty, s. p., a Ministerstva prùmyslu a obchodu, který díky interaktivní mapì nabízí uživatelùm
aktuální ceny benzínu a nafty na èerpacích stanicích po celé republice. Na levém okraji známky pøed obrazovým
prostorem zákazníka se nachází pole s tìmito povinnými údaji: mikrolinka s textem ÈESKÁ POŠTA•VLASTNÍ
ZNÁMKA a Èeská republika „A“.
V pøedním informaèním poli zákazníka na vnìjší stranì sešitku je u úvodního vydání Vlastní známky
Èeské pošty, s. p., vyobrazena známka „Tankuj levnìji“ a text „Víme kde tankovat levnìji“, na zadní stranì informaèního pole je uveden informaèní text o projektu Tankuj Levnìji, logo ÈP a èárový kód. U zákaznických objednávek budou celá pole (pøední a zadní) na vnìjší stranì sešitku k dispozici zákazníkovi.
Vnitøní strana známkového sešitku obsahuje 8 ks Vlastních známek. U úvodního vydání jsou 4 známky na
šíøku a 4 známky na výšku se stejnými, ale odlišnì rozmístìnými prvky v obrazové èásti známek. U zákaznických
objednávek mùže být max. 8 rùzných motivù obrazù známek v jednom ZS.
V poli pro standardní oznaèení sešitku na jeho vnìjší stranì je u úvodního vydání Vlastní známky bezpeènostní prvek – hologram s motivem ÈP, název ZS „Vlastní známka“ (vzor): TankujLevnìji, www.ceskaposta.cz
a text „VZ ZS VZOR“. U zákaznických objednávek bude bezpeènostní prvek – hologram s motivem ÈP, název ZS
(stanoví zákazník, pokud tak neuèiní, doplní název Èeská pošta), www.ceskaposta.cz a text „VZ ZS VZOR“ bude
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nahrazen osmi alfanumerickými znaky, z nichž první ètyøi alfabetické znaky budou oznaèovat iniciály produktu
(VZ = vlastní známka, ZS = známkový sešitek) a další ètyøi numerické znaky budou tvoøeny poøadovým èíslem
objednávky.
Jednotlivé VZ jsou oddìleny speciálním zoubkovaným násekem, který je na každém okraji známky doplnìn o unikátní atypickou modifikaci, sloužící jako bezpeènostní prvek. Známky v ZS nejsou mezi zoubkovaným
násekem oddìleny prùsekem.
Známky o rozmìrech 56 × 34 mm na šíøku a 34 × 56 mm na výšku vytiskla PTC Praha a. s. plnobarevným
ofsetem. Sešitek má rozmìry 244 × 79 mm, jeho vnitøní strana obsahuje pole pro 8 ks Vlastních známek a vnìjší
strana 2 informaèní pole dle pøedlohy zákazníka (pøední a zadní) a pole Èeské pošty, s. p., pro standardní oznaèení ZS.
Autorem grafické úpravy typografie písma Vlastních známek je akademický malíø a grafik Petr Foltera,
autorem návrhu obrazových èástí známek je Jan Hykel, autorem návrhu grafické úpravy ZS je Ivana Havránková.
Známky mají katalogové èíslo 781-782 a platí od 4. záøí 2013 do odvolání.
Praha 16. srpna 2013

36.

Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

Vydání výplatních písmenových známek „Vlastní známky v sešitkové úpravì – vzorové vydání –
20 let Èeské pošty, s. p.“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 4. záøí 2013 dvì samolepicí výplatní písmenové
známky s natištìným písmenem „E“. Tyto známky vydané v sešitku slouží jako vzor Vlastních známek tištìných
v této úpravì. Písmeno „E“ odpovídá cenì pro prioritní obyèejné zásilky do 50 g do evropských zemí, dle ceníku
základních poštovních služeb v aktuálním znìní – ke dni vydání 25 Kè.

V obrazových èástech známek je text „20 let Èeské pošty“, vlnovky symbolizující oražení dopisu a logo
Èeské pošty. Na levém okraji známky pøed obrazovým prostorem zákazníka se nachází pole s tìmito povinnými
údaji: mikrolinka s textem ÈESKÁ POŠTA•VLASTNÍ ZNÁMKA a Èeská republika „E“.
V pøedním informaèním poli zákazníka na vnìjší stranì sešitku u úvodního vydání Vlastní známky Èeské
pošty, s. p., je text „20 let Èeské pošty“ a logo Èeské pošty, na zadní stranì informaèního pole je uveden informaèní
text o historii Èeské pošty a èárový kód. U zákaznických objednávek budou celá pole (pøední a zadní) na vnìjší
stranì sešitku k dispozici zákazníkovi.
Vnitøní strana známkového sešitku obsahuje 8 ks Vlastních známek. U úvodního vydání jsou 4 známky na
šíøku a 4 známky na výšku se stejnými, ale odlišnì rozmístìnými prvky v obrazové èásti známek. U zákaznických
objednávek mùže být max. 8 rùzných motivù obrazù známek v jednom ZS.
V poli pro standardní oznaèení sešitku na jeho vnìjší stranì je u úvodního vydání Vlastní známky
bezpeènostní prvek – hologram s motivem ÈP, název VZS „Vlastní známka“ (vzor): 20 let Èeské pošty, s. p.,
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www.ceskaposta.cz a text „VZ ZS VZOR“. U zákaznických objednávek bude bezpeènostní prvek – hologram s motivem ÈP, název ZS (stanoví zákazník, pokud tak neuèiní, doplní název Èeská pošta), www.ceskaposta.cz a text „VZ
ZS VZOR“ bude nahrazen 8 alfanumerickými znaky, z nichž první ètyøi alfabetické znaky budou oznaèovat iniciály produktu (VZ = vlastní známka, ZS = známkový sešitek) a další 4 numerické znaky budou tvoøeny poøadovým
èíslem objednávky.
Jednotlivé VZ jsou oddìleny speciálním zoubkovaným násekem, který je na každém okraji známky
doplnìn o unikátní atypickou modifikaci, sloužící jako bezpeènostní prvek. Známky v ZS nejsou mezi zoubkovaným násekem oddìleny prùsekem.
Známky o rozmìrech 56 × 34 mm na šíøku a 34 × 56 mm na výšku vytiskla PTC Praha a. s., plnobarevným
ofsetem. Sešitek má rozmìry 244 × 79 mm, jeho vnitøní strana obsahuje pole pro 8 ks Vlastních známek a vnìjší
strana 2 informaèní pole dle pøedlohy zákazníka (pøední a zadní) a pole Èeské pošty, s. p., pro standardní
oznaèení ZS.
Autorem grafické úpravy typografie písma Vlastních známek je akademický malíø a grafik Petr Foltera,
autorem návrhu obrazových èástí známek a grafické úpravy ZS je Ivana Havránková.
Známky mají katalogové èíslo 783-784 a platí od 4. záøí 2013 do odvolání.
Praha 16. srpna 2013

37.

Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

Vydání pøíležitostné poštovní známky „Osobnosti: Josef Bican, legendární fotbalista
(1913–2001)“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 18. záøí 2013 pøíležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 13 Kè z emise Osobnosti. Na známce je vyobrazen Josef Bican.
Josef Bican se narodil v èeské rodinì ve Vídni 25. záøí 1913 a zemøel
v Praze 12. prosince 2001. Jeho otec byl skvìlým fotbalistou a rakouským
reprezentantem. Josef Bican se po jeho vzoru sám stal svìtovì proslulým
fotbalistou, který vìtšinu své kariéry pùsobil ve Slavii Praha a vstøelil 644
ligových branek.
Bìhem svých mladých let hrál za rakouskou reprezentaci, kde dal ètrnáct gólù bìhem devatenácti zápasù. Pozdìji oblékl dres Rapidu Vídeò a stal
se nejlepším støelcem rakouské ligy. V roce 1937 pøešel do Slavie Praha, ve
které hrál vìtšinu svého života. O rok pozdìji Slavia vyhrála Støedoevropský
pohár (obdoba dnešního Poháru mistrù), ve kterém se Josef Bican stal nejlepším støelcem. Nejvìtších fotbalových úspìchù dosáhl bìhem druhé svìtové
války. Po válce mohl pøejít k zahranièním klubùm, ale zùstal vìrný Slavii.
Kromì fotbalu hrál dobøe i tenis a nohejbal.
Po zlomovém roce 1948 v Bicanovi vládnoucí komunistická strana
„našla“ tøídního nepøítele a ve Slavii Praha buržoazní klub. Stal se pak
pomocným dìlníkem v hutích na Kladnì. Až mnohem pozdìji se stal trenérem
ve Slavii Praha, na Kladnì, v Liberci èi Brnì. Ke konci šedesátých let trénoval
také v Belgii.
Spoleènì s Pelém a Uwe Seelerem byl vyhlášen nejlepším fotbalistou
20. století. Po Josefovi Bicanovi byla pojmenována planetka èíslo 10634,
dostala jméno „Pepibican“.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíø Zdenìk Netopil, autorem rytiny je grafik a rytec Bohumil Šneider.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 23 × 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. rotaèním
ocelotiskem v barvì èerné oceli kombinovaným hlubotiskem v barvách èervené, oranžové a žluté, v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové èíslo 785 a platí od 18. záøí 2013 do odvolání.
Praha 16. srpna 2013
Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

èástka 7/2013

38.

Poštovní vìstník

strana 52

Vydání pøíležitostných poštovních známek „Konì – Chlumecký plavák a Chlumecký palomino“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 18. záøí 2013 dvì pøíležitostné poštovní známky
nominální hodnoty 13 Kè a 17 Kè z emise Konì. Na známce 13 Kè je vyobrazen Chlumecký plavák a na známce
17 Kè Chlumecký palomino.

Chlumeètí konì z høebèína Kinských patøí k nejlepším koním chovaným v ÈR. Typické je pro nì zlaté
zbarvení s bílou høívou (Palomino, Isabely nebo žluþáci) èi s èernou høívou (plaváci). Historie chlumeckého høebèína sahá do 17. století, kdy se konì chovali zejména pro vojenské a hospodáøské úèely – už tehdy zlatì zbarvení.
Na pøání Marie Terezie se bìhem sedmileté války s Pruskem chov rozšíøil, aby byly pokryty armádní zakázky.
V døívìjších dobách nebylo zvykem vést rodokmeny koní, to se však zmìnilo v roce 1832, kdy se zaèala
psát plemenná kniha Kinských koní a od tohoto data je historie chlumeckých koní doložena také písemnì.
V roce 1843 bylo vybudováno nové závodištì a o tøi roky pozdìji se tu konaly první dostihy v Èeském
království podle anglických pravidel – vítìzem se stal chlumecký høebec Caesar. V této dobì byl patrný pøesun
od honù k pøekážkovým dostihùm a tím byla v roce 1874 založena dlouhá tradice Velké pardubické. Z chovu koní
Kinských pochází øada vítìzù Velké pardubické a mnoho dalších chlumeckých koní se na závodech umístilo mezi
nejlepšími koni z celého svìta.
Do Èeské republiky je v souèasnosti vìtšina plemenných høebcù dovážena a tak je svìtlou výjimkou vývoz
chlumeckých koní do svìta. Za zajímavou mùžeme považovat skuteènost, že svého chlumeckého konì mají i v anglickém královském høebèínì, kdy klisnu Johanku Kinskou dostala k 100. narozeninám královna matka Alžbìta I.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíø Peter Oriešek, autorem liniové kresby a rytiny
FDC je grafik a rytec Václav Fajt.
Známky o rozmìrech obrazové èásti 23 × 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech.
Známky mají katalogové èíslo 786-787 a platí od 18. záøí 2013 do odvolání.
Praha 16. srpna 2013

Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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Ověření systému evidence nákladů
(Extrakt ze zprávy určený ke zveřejnění v Poštovním
věstníku)
Ověření shody systému evidence nákladů České pošty, s.p. v roce
2012 s požadavky zákona č. 29/2000 Sb. a požadavky regulátora

Česká pošta, s.p.
30. června 2013
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Ing. Martin Horák

V Praze, dne 30. června 2013

Vrchní ředitel divize finance
Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4
225 99 Praha 1

Vážený pane vrchní řediteli,
společnost Ernst & Young, s.r.o. (dále jen „Nezávislý ověřovatel“) na základě smlouvy ze dne 2. 3. 2010
o provedení samostatného auditu interní evidence nákladů v České poště, s.p. (dále jen „Objednatel“)
v období 2009 - 2013 provedla postupy, které vedly k nezávislému ověření souladu systému evidence
nákladů České pošty, s.p. s rozhodnutím čj. 50 650/06-611/VI. vyř. o způsobu vedení evidence nákladů
spojených s provozováním služeb, na něž se vztahuje poštovní povinnost, vydaným Českým
telekomunikačním úřadem (dále jen „ČTÚ“ nebo „regulátor“), platnou tuzemskou legislativou a obecnými
pravidly EU uplatňovanými pro ochranu hospodářské soutěže.
Nezávislý ověřovatel na základě provedených postupů nenalezl v koncepci, existujících postupech
a kontrolách v rámci nákladového systému a nákladové evidence České pošty, s.p. nedostatky, které by
mohly mít za následek nesoulad s rozhodnutím čj. 50 650/06-611/VI. vyř. o způsobu vedení evidence
nákladů spojených s provozováním služeb, na něž se vztahuje poštovní povinnost, vydaným Českým
telekomunikačním úřadem.
Naše zpráva byla připravena pro potřeby České pošty, s.p. a regulátora s cílem potvrdit soulad s
ustanoveními §33 odst. 5) zákona č. 29/2000 Sb. a rozhodnutím čj. 50 650/06-611/VI. vyř. o způsobu
vedení evidence nákladů spojených s provozováním služeb, na něž se vztahuje poštovní povinnost,
vydaným Českým telekomunikačním úřadem a není určena pro žádný jiný účel. Na tuto zprávu není
možné bez předchozího písemného souhlasu nijak odkazovat ani ji poskytovat třetím stranám. Ernst &
Young, s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé neoprávněným použitím této zprávy.
Společnost Ernst & Young, s.r.o. provedla 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 254/2000 Sb. o auditorech ČR a poskytují tedy nižší stupeň jistoty
než takovýto audit. Naše zpráva vychází z informací poskytnutých vedením, předložených písemných
podkladů a navazujících analytických postupů.
Provedené ověřovací postupy a jednotlivá zjištění jsou podrobně popsány v následující zprávě, která je
přílohou tohoto dopisu a tvoří jeho nedílnou součást.

Magdalena Souček
Vedoucí partner
Ernst & Young, s.r.o.
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1. Předmět ověření
Společnost Ernst & Young, s.r.o. (dále jen „Nezávislý ověřovatel“) se zavázala smlouvou ze dne 2. 3. 2010
k provedení samostatného auditu interní evidence nákladů v České poště, s.p. v období 2009 – 2013,
v souladu s:
► rozhodnutím čj. 50 650/06-611/VI. vyř. o způsobu vedení evidence nákladů spojených s provozováním
služeb, na něž se vztahuje poštovní povinnost, vydaným Českým telekomunikačním úřadem,
► platnou tuzemskou legislativou a
► obecnými pravidly EU uplatňovanými pro ochranu hospodářské soutěže v odvětvích, kde se uplatňuje
princip státní regulace.
Nezávislý ověřovatel se dále zavázal poskytnout:
► stanovisko ke správnosti výše vybraných nákladových položek u vybraných produktů nebo jejich
skupin,
► stanovisko k vykázané výši nákladů rozhodujících produktů případně skupin produktů a jejich
interpretaci, minimálně v rozsahu a členění definovaném rozhodnutím ČTÚ, kterým je České
poště, s.p. uložena evidenční povinnost ve smyslu předmětu smlouvy, aktuální pro auditované období.
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2. Metodický přístup k ověření
Nezávislý ověřovatel pro účely ověření pracoval s nákladovým modelem použitým pro alokaci nákladů za
fiskální rok končící 31. prosince 2012.
Pro ověření, zda je systém evidence nákladů v souladu s rozhodnutím čj. 50 650/06-611/VI. vyř. o
způsobu vedení evidence nákladů spojených s provozováním služeb, na něž se vztahuje poštovní
povinnost, vydaným Českým telekomunikačním úřadem, platnou tuzemskou legislativou a obecnými
pravidly EU uplatňovanými pro ochranu hospodářské soutěže v odvětvích, kde se uplatňuje princip státní
regulace, provedl Nezávislý ověřovatel následující postupy (tyto postupy byly diskutovány s Českým
telekomunikačním úřadem, blíže viz příloha č.1).
Při ověření metodiky vycházel Nezávislý ověřovatel ze struktury nákladového systému a ověřoval
zejména alokace a alokační principy, které byly v roce 2012 nejvýznamnější. Ověření probíhalo
v následujících krocích:
► Ověření alokace druhotných nákladů prostřednictvím účtů 599*/699*, 8* a 9*;
► Ověření překrytí/nedokrytí při alokaci nákladů prostřednictvím účtů 599*/699*, 8* a 9*;
► Ověření alokace nákladů specifických středisek na střediska hlavní činnosti;
► Ověření alokace nákladů středisek Mezinárodního provozu;
► Ověření alokace nákladů středisek hlavních činností na procesy;
► Ověření alokace procesů na technologické produkty;
► Ověření alokace technologických produktů na ceníkové produkty;
► Ověření sestavení regulačních výkazů oddělené evidence nákladů.

Ověření kalkulace bylo realizováno v následujících krocích:
► Ověření vstupních nákladů na finanční výkazy za rok 2012 včetně ověření vyjmutí neuznaných
nákladů;
► Odsouhlasení nákladů mezi hlavními kroky alokace, zejména mezi výstupy ze SAP CO1 a SAP CO3,
dále mezi SAP CO3 a kalkulací alokace nákladů z technologických produktů na ceníkové produkty (tj.
soubory „Kalkul model 2012 rok final.xlsm“, „Kalkul model 2012 rok režie.xlsb“ a „Kalkul model 2012
rozvoj.xlsm“);
► Přepočet vybrané části alokace nákladů pomocí cyklů za účelem zjištění, zda principy zavedené
v kalkulačním modelu SAP CO3 odpovídají metodice alokace nákladů;
► Přepočet alokace vzorku prvotních nákladů středisek Mezinárodního provozu;
► Přepočet vybraných vzorků alokace procesů na produkty;
► Přepočet vybraného vzorku alokace technologických produktů na ceníkové produkty.

Ověření implementace normativů spotřeby práce, jehož hodnoty byly schválené rozhodnutím Českého
telekomunikačního úřadu, bylo realizováno následovně:
► Hodnoty vybraného vzorku normativů spotřeby práce schválené ČTÚ dle rozhodnutí
čj. 50 650/06-611/VI. vyř. byly srovnány s hodnotami zadanými v systému SAP.
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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,
neprovedl Nezávislý ověřovatel zejména následující postupy:
► neověřoval nefinanční vstupy nákladového systému kromě ověření vzorku normativů spotřeby práce,
► neprováděl novou kalkulaci celého modelu,
► neprováděl analýzu přiměřeného zisku,
► neprováděl analýzu způsobu stanovení vnitropodnikových cen a pravidel pro rozúčtování výše nákladů
prostřednictvím účtů 599/699, 8* a 9*.
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3. Závěr
Výrok k souladu interní evidence procesních a produktových nákladů ČP s platnými předpisy
Nezávislý ověřovatel na základě provedených postupů nenalezl v koncepci a existujících postupech a
kontrolách v rámci nákladového systému a nákladové evidence České pošty, s.p. nedostatky, které by
mohly mít za následek nesoulad s rozhodnutím čj. 50 650/06-611/VI. vyř. o způsobu vedení evidence
nákladů spojených s provozováním služeb, na něž se vztahuje poštovní povinnost, vydaným Českým
telekomunikačním úřadem. Na základě těchto postupů sestavil Objednatel regulační výkazy v souladu s
rozhodnutím čj. 595/06-611/V.vyř., které jsou uvedeny v příloze této zprávy.
Stanovisko k vybraným nákladovým položkám
Stanovisko ke správnosti výše vybraných nákladových položek u vybraných produktů nebo jejich skupin je
uvedeno v přílohách.
Při provádění vyjmenovaných postupů za účelem ověření systému evidence nákladů České pošty, s.p.
nalezl Nezávislý ověřovatel oblasti, ve kterých lze dále zlepšit systém oddělené evidence nákladů
Objednatele. Tyto návrhy pro zlepšení jsou ve formě doporučení uvedeny v části 5. Doporučení této
zprávy.
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