
 
 
 
 
 
 
 

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ  ÚŘAD  

TISKOVÁ ZPRÁVA  

ČTÚ dokončil ověřování žádosti České pošty o úhradu čistých 
nákladů z poskytování základních poštovních služeb za rok 2013 

 
Praha, 3. března 2015 – Český telekomunikační úřad dnešního dne rozhodl o stanove-
ní výše čistých nákladů z poskytování základních poštovních služeb za rok 2013. Čes-
ká pošta v žádosti o úhradu čistých nákladů tyto vyčíslila na 1 774 645 468 Kč. ČTÚ ve 
správním řízení ověřoval správnost a úplnost podkladů a následně čisté náklady 
k úhradě stanovil ve výši 753 129 383 Kč. Toto rozhodnutí není pravomocné a Česká 
pošta má právo proti němu do 15 dnů podat rozklad. 

Česká pošta jako držitel poštovní licence je povinná zajistit na celém území České republiky 
podle zákona o poštovních službách všeobecnou dostupnost základních služeb: dodání poš-
tovních zásilek do 2 kg, dodání poštovních balíků do 10 kg, dodání peněžité částky poštov-
ním poukazem, dodání doporučených a cenných zásilek, bezúplatné dodání poštovních zási-
lek do 7 kg pro nevidomé osoby a služby, které musí zajistit na základě závazků z členství 
České republiky ve Světové poštovní unii. Tyto služby musí poskytovat ve stanovené kvalitě 
a způsobem upraveným vyhláškou č. 464/2012 Sb. 

Uložené povinnosti mohou představovat pro držitele licence takovou finanční zátěž, že by je 
v případě neuložení povinnosti neposkytoval nebo poskytoval jinak. Česká pošta jako zatě-
žující prvek považuje síť provozoven, způsob doručování do druhého dne a ostatní povin-
nosti držitele licence (například měření přepravních dob, vedení oddělené evidence a audit 
jejich výsledků nezávislým subjektem). 

Výše čistých nákladů určených k úhradě vychází se souhrnu dílčích čistých nákladů připada-
jících na provozování sítě pošty ve výši 513 299 997 Kč, čistých nákladů na zajištění kvality 
doručování (doručování každý den) ve výši 509 700 186 Kč a nákladů spojených 
s nezbytnými administrativními procesy na straně České pošty ve výši 28 336 681 Kč.  

Následně ČTÚ odečetl nehmotné a tržní výhody spojené s poskytováním základních služeb, 
které vyčíslil ve výši 103 539 311 Kč a částku 194 668 170 Kč, která představuje 1 % 
z celkových nákladů České pošty, a podle zákona se nepovažuje za nespravedlivou finanční 
zátěž pro držitele poštovní licence.  

 
Mgr. Martin Drtina 

tiskový mluvčí 
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