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Sdìlení Èeského telekomunikaèního úøadu
22.

Ovìøení dodržování pravidel pro pøiøazování nákladù na jednotlivé služby, na nìž se vztahuje
poštovní povinnost držitele poštovní licence za rok 2013

Èeský telekomunikaèní úøad (dále „ÈTÚ“) podle § 33a odst. 4 zákona è. 29/2000 Sb., o poštovních službách
a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o poštovních službách), zveøejòuje, že auditorská firma Ernst & Young, s.r.o.,
(dále „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 2013.
Dále Nezávislý ovìøovatel provìøoval soulad vedení oddìlené evidence nákladù a výnosù Èeské pošty, s.p.
s vyhláškou è. 465/2012 Sb., o zpùsobu vedení oddìlené evidence nákladù a výnosù.
Pravidla, podle nichž jsou náklady spoleèné pro více èinností držitele poštovní licence pøiøazovány
jednotlivým základním službám, na nìž se vztahuje poštovní povinnost, schválil ÈTÚ rozhodnutím
èj. ÈTÚ-87 513/2013-611/V. vyø. Tato pravidla vycházejí z vyhlášky è. 465/2012 Sb.
Výsledky ovìøení systému evidence nákladù Èeské pošty, s.p., za rok 2013 Nezávislým ovìøovatelem jsou
uvedeny v pøíloze ve zprávì „Ovìøení systému evidence nákladù“.

(reprodukce pøílohy na str. 45–52)

èj. ÈTÚ-52 500/2014-611
Odbor ekonomické regulace
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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.
23.

Vydání pøíležitostného poštovního aršíku „Ochrana pøírody – Beskydy“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 3. záøí 2014 pøíležitostný poštovní aršík „Ochrana
pøírody – Beskydy“ se 4 známkami a 3 kupony. Na známce o nominální hodnotì 13 Kè je zobrazen jezevec lesní,
na známce o nominální hodnotì
17 Kè je vyobrazena koèka divoká. Na známce s nominální hodnotou 21 Kè jsou vyobrazeni dva
medvìdi hnìdí a na poslední
známce o nominální hodnotì
25 Kè jsou dva vlci a oøešník
kropenatý. Tøi kupony doplòují
celkovou kompozici aršíku. Na
aršíku jsou zobrazeny další
druhy fauny a flóry.
Beskydy jsou pohoøí nacházející se na severovýchodní
Moravì v oblasti Valašska, na
jihovýchodì èeského Slezska,
v jižním Polsku a na severním
Slovensku v èásti Oravy.
V Beskydech se vyskytuje typická horská a lesní zvìø
jako napø.: jelen, prase divoké,
liška, kuna, jezevec, medvìd,
vlk, rys èi koèka divoká. Z ptákù
zde mùžeme vidìt létat: sýkoru,
drozda, datla, tetøeva hlušce,
orla køiklavého, orlíka krátkoprstého, kánì lesní, krkavce,
jeøábka lesního a výra velkého.
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 hnìdoèernou rytinou. Aršík
má velikost 177 × 121 mm na
šíøku, jednotlivé známky pak
mají velikost: známka 13 Kè
a 17 Kè – 40 × 23 mm, známky 21 Kè a 25 Kè mají velikost
40 × 50 mm. Aršík obsahuje po
jednom kusu od každé známky
a kuponu a byl vytištìn Poštovní tiskárnou cenin Praha a.s.
Známky mají katalogová èísla 814–817 vzestupnì podle nominálních hodnot a platnost od 3. záøí 2014
do odvolání.
Praha 22. srpna 2014

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

èástka 8/2014

24.

Poštovní vìstník

strana 42

Vydání pøíležitostné poštovní známky „Osobnosti: Karel starší ze Žerotína (1564–1636)“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 3. záøí 2014 pøíležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 29 Kè z emise Osobnosti. Na známce je vyobrazen Karel starší ze Žerotína.

Karel starší ze Žerotína (15. záøí 1564 Brandýs nad Orlicí – 9. øíjna 1636 Pøerov) byl významný moravský
šlechtic, politik, spisovatel a pøedstavitel moravského zemského patriotismu.
Vystudoval Bratrskou školu v Ivanèicích, pozdìji studoval na evangelických školách ve Štrasburku a Basileji. Byl vychován v èeskobratrské víøe, v dospìlosti se stal ochráncem a svìtskou hlavou Jednoty bratrské
na Moravì. V letech 1578–1587 studoval (právo, teologii a jazyky) a cestoval po Evropì, v této dobì získal mnoho
kontaktù na pøední evropské politiky. Ovládal latinu, italštinu, francouzštinu a nìmèinu. V roce 1583 pøevzal
po smrti svého otce Jana staršího ze Žerotína panství Brandýs nad Orlicí (díky tomu byl i èlenem èeské stavovské
obce) a Rosice. Pozdìji zdìdil po strýci Bedøichovi starším ze Žerotína panství Pøerov. A roku 1616 po smrti svého
bratra Jana Diviše panství Námìš• nad Oslavou. Z panství vybudoval rozsáhlé dominium na západní i východní
Moravì. Karel se stal i podporovatelem Jana Ámose Komenského, kterého povìøil sepsáním žerotínské genealogie a v letech 1611–1613 financoval jeho studia v nìmeckých zemích.
Roku 1591 bojoval ve Francii na stranì hugenotù a krále Jindøicha IV. Navarského. Tím si znepøátelil
císaøe Rudolfa II. V roce 1594 se stal èlenem moravského zemského soudu. Byl i direktorem moravských
zemských penìz. Zapojil se též do válek proti Turkùm, kde velel moravské jízdì. Postupem èasu se stal vùdcem
stavovské opozice, proto byl roku 1599 zemským podkomoøím Zikmundem z Ditrichštejna obvinìn ze zlehèování
císaøského majestátu a velezrádného spojení s Francií a falckým kurfiøtem. Obvinìní se nezakládalo na pravdì,
což se i v následném procesu prokázalo. Tento proces však velmi Karla st. ovlivnil, a poté, co byl zbaven úøadu,
odešel na nìkolik let do ústraní.
Po bitvì na Bílé hoøe (1620) mu bylo jako jednomu z mála nekatolíkù nabídnuto, že smí zùstat na svém
panství. Po vydání Obnoveného zøízení zemského si ponechal ve svém držení jen panství Brandýs nad Orlicí
a Pøerov. V této dobì se snažil (pøedevším finanènì) pomáhat obìtem rekatolizace Moravy a Èech. Snažil se také
podporovat Jednotu bratrskou, zajistil jí exil v Uhersku a zejména Polsku. Pøedevším jeho zásluhou se podaøilo
pøesunout tiskárnu Jednoty bratrské z jeho tvrze v Kralicích nad Oslavou do polského Lešna a její knihovnu do
Vratislavi. Roku 1629 dobrovolnì odešel do exilu, na Moravu a do Èech však dále jezdil. Od roku 1633 žil
v Pøerovì, kde i zemøel. Pohøben byl nejprve v Brandýse nad Orlicí ve zdejším bratrském sboru, pozdìji byly
ostatky pøeneseny do krypty Žerotínù umístìné v kostele v Bludovì.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíø Karel Zeman, 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 èervené, hnìdé, žluté a okrovì zelené
v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové èíslo 818 a platí od 3. záøí 2014 do odvolání.
Praha 22. srpna 2014
Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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Vydání výplatních písmenových známek „Václav Zapadlík – èeská auta – Škoda II.“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 3. záøí 2014 samolepicí výplatní poštovní známky
s natištìným písmenem „A“ z emise Václav Zapadlík – èeská auta – Škoda II. 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 Popular Monte Carlo, r. v. 1938 (a) a Škoda Superb
3000, r. v. 1941 (b).
Václav Zapadlík (* 23. 9. 1943) se narodil v Praze. V 90. letech se o jeho kreslíøské umìní zaèal zajímat
celý svìt. Spolupracoval s prestižním muzeem automobilù Blackhawk Automotive Museum, jeho díla najdeme
v galeriích v San Francisku i Pebble Beach. Po úspìchu jeho známkových sešitkù Svìtová auta a Èeská auta –
Škoda I pøichází Èeská pošta s druhým sešitkem vìnovaným automobilùm Škoda. Vydávání emisí s tematikou
historických automobilù bude pokraèovat.
Autorem výtvarného návrhu je Václav Zapadlík.
Známky o rozmìrech obrazové èásti 50 × 29 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 ètyøi auta: Škoda Popular 1935, Škoda Popular 1939, Škoda Tudor
1101 rok výroby 1947 a Škoda Rapid 1937. Uvnitø známkového sešitku je 8 známek (4 × 2). Na zadní stranì je
nad textem v èeském a anglickém jazyce umístìn autoportrét autora a pod ním signatura V. Zapadlíka, èárový
kód, logo Èeské pošty, s. p. a hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Známky mají katalogové èíslo 819–820 a platí od 3. záøí 2014 do odvolání.
Praha 22. srpna 2014
Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

èástka 8/2014

26.

Poštovní vìstník

strana 44

Vydání pøíležitostné poštovní dopisnice „Sbìratel“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 3. záøí 2014 pøíležitostnou poštovní dopisnici Sbìratel s natištìnou písmenovou známkou „A“. 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 písmenové známce „A“ je vyobrazeno logo veletrhu Sbìratel. Pod známkou se nachází mikrolinka
s mikrotextem Èeská pošta, PTC, 2014. Nalevo od známky je umístìno logo Èeské pošty a hologram, který slouží
jako ochranný prvek. V levé èásti dopisnice je vyobrazeno logo Praga Piccola – mezinárodní filatelistická výstava.
Dopisnice vychází u pøíležitosti prvního roèníku mezinárodní filatelistické výstavy Praga Piccola, která
bude od letošního roèníku provázet veletrh Sbìratel. Výstava probìhne soubìžnì s veletrhem na výstavišti PVA
Expo Letòany v Praze od 4. do 6. záøí 2014. Tematicky se Praga Piccola vystavenými exponáty zamìøila na výroèí
tzv. velké války a rozpadu Rakouska-Uherska. Výstava bude i do budoucna urèena pøedevším laické veøejnosti,
které má ukázat krásu sbìratelství a pøitáhnout k filatelii nové zájemce.
Autorem výtvarného návrhu známky a dopisnice je grafik Václav Zapadlík. Dopisnici vytiskla Poštovní
tiskárna cenin Praha a.s., plnobarevným ofsetem.
Prodejní cena pøíležitostné poštovní dopisnice je 18 Kè a platí od 3. záøí 2014 do odvolání.
Praha 22. srpna 2014
Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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Ověření systému evidence
nákladů
Ověření shody systému evidence nákladů České pošty, s.p.
v roce 2013 s požadavky zákona č. 29/2000 Sb. a požadavky
regulátora – extrakt

Česká pošta, s.p.
24. července 2014
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Ing. Marek Jánský

V Praze, dne 24. července 2014

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. 87 513/2013-611/V. 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“), vyhláškou 465/2012
Sb. o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence (dále jen
„vyhláškou“), 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. 87 513/2013-611/V. vyř. o způsobu vedení
evidence nákladů spojených s provozováním služeb, na něž se vztahuje poštovní povinnost, vydaným
Českým telekomunikačním úřadem, či výše zmíněnou vyhláškou.
Naše zpráva byla připravena pro potřeby České pošty, s.p. a regulátora s cílem potvrdit soulad s
ustanoveními §33a zákona č. 29/2000 Sb., vyhláškou a rozhodnutím čj. 87 513/2013-611/V. 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. 87 513/2013-611/V. vyř. o způsobu vedení evidence nákladů spojených s
provozováním služeb, na něž se vztahuje poštovní povinnost, vydaným Českým
telekomunikačním úřadem,
► vyhláškou 465/2012 Sb. o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní
licence
► 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.

3
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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 2013.
Pro ověření, zda je systém evidence nákladů v souladu s rozhodnutím čj. 87 513/2013-611/V. vyř. o
způsobu vedení evidence nákladů spojených s provozováním služeb, na něž se vztahuje poštovní
povinnost, vydaným Českým telekomunikačním úřadem, vyhláškou, 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).
Při ověření metodiky vycházel Nezávislý ověřovatel ze struktury nákladového systému a ověřoval
zejména alokace a alokační principy, které byly v roce 2013 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 2013 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 2013 rok final.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;
► Ověření dopadu meziroční změny alokačních pravidel na náklady vybraných procesů a na
základní službu jako celek.
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. 87 513/2013-611/V. 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, 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. 87 513/2013-611/V. vyř. o způsobu vedení
evidence nákladů spojených s provozováním služeb, na něž se vztahuje poštovní povinnost, vydaným
Českým telekomunikačním úřadem a příslušnou vyhláškou. Na základě těchto postupů sestavil
Objednatel regulační výkazy v souladu s rozhodnutím čj. 595/06-611/V. vyř. a vyhláškou.
Stanovisko k vybraným nákladovým položkám
Stanovisko ke správnosti výše vybraných nákladových položek u vybraných produktů nebo jejich
skupin je uvedeno v přílohách kompletní zprávy.
Z metodického hlediska je nezbytné doplnit, že metoda plně alokovaných nákladů nemůže na
liberalizovaném trhu sloužit pro stanovení ceny jednotlivých služeb. Uplatnitelnost této metody je
omezená pouze na monopolní prostředí, které je navíc vytvořeno s cílem poskytnout monopolistovi
1

úhradu většiny nákladů. Na druhou stranu je nutné poznamenat, že takto vytvořené tržní prostředí
nevytváří dostatečnou motivaci monopolisty v oblasti efektivity a tedy, že liberalizace trhu i bez
dalších regulačních zásahů dokáže tlak na efektivitu významně zvýšit.
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 číslo 5. Doporučení
kompletní zprávy.

1

Důvodem proč nemůžeme mluvit o úhradě všech nákladů je nezahrnutí nákladů kapitálů monopolisty.
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