MONITOROVACÍ
ZPRÁVA
NEJASNÉ POJMY VE SMLOUVĚ

jdou k tíži pošty, která poštovní
podmínky koncipovala. Více na str. 2 a 3.

VÝHODY NETRVAJÍ VĚČNĚ

a smlouvy je možné jednostranně měnit při
dodržení zákonných postupů. Více na str. 5.
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POŠTA POŽÁDALA O ÚHRADU

čistých nákladů za rok 2018 v maximální možné výši. Detaily na str. 6.

Hackathon veřejné správy. I letos měli týmy 24 hodin na vyvinutí aplikace, která propojí datové sady do smysluplných kombinací.
Z přihlášených 17 aplikací odborná porota vybrala tři nejlepší. Vítězný tým (na fotografii) zasadil do souvislostí osm datových sad a
vytvořil chatbota Statistika hrou, který formou kvízu seznamuje uživatele s nejrůznějšími statistickými daty ze zvoleného regionu.
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TELEGRAFICKY

Sněmovna schválila novelu zákona
o elektronických komunikacích

Linka bezpečí oslavila
čtvrtstoletí existence

Síť Sigfox pro internet věcí
hlásí v ČR pokryto

Novela snižuje nebo ruší pokuty
za předčasnou výpověď smlouvy se
závazkem. Rychlejší také bude převod
čísla k jinému operátorovi. O změnu se
postará poskytovatel služeb, ke kterému se zákazník rozhodne přejít. Nově
také bude možné žádat o vyplacení nevyčerpaného kreditu z předplacených
karet. Novelu nyní posoudí Senát.

Bezplatnou linku telefonické krizové
intervence zřídila v roce 1994 Nadace
Naše dítě. Zpočátku se na její první číslo
855 44 33 mohly dovolat jen pražské děti.
Nyní na jednotném čísle 116 111 (harmonizovaném v celé EU) přijme 400 až
500 hovorů denně. Linka nyní provozuje
i Rodičovskou linku určenou nejen rodičům, ale všem dospělým se starostí o dítě.

Síť fungující v pásmu 868 MHz
slouží pro komunikaci s chytrými
zařízeními a senzory, které si často
vystačí jen s baterií. Sigfox má v ČR
320 základnových stanic a podle
sdělení společnosti pokrývá 96 % české
populace. Infrastrukturu pro umístění
základnových stanic poskytl T-Mobile.

Z r o z h o d o vac í p ra x e

Předmětem sběratelské
hodnoty není každá známka

Použije-li Česká pošta ve svých poštovních podmínkách neurčitý
pojem, aniž by ho blíže vysvětlila, je spravedlivé vykládat jej vždy k její
tíži. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí o námitkách proti vyřízení
reklamace, kterou podal odesílatel ztracené zásilky do zahraničí. Jejím
obsahem byly použité poštovní známky pro sběratelské účely, tzv. skart.
Česká pošta v rámci reklamace
přiznala odesílateli nárok na vrácení
ceny poštovní služby; odmítla mu
však nahradit škodu v paušální výši
za ztracenou zásilku s odůvodněním,
že obsahem zásilky do zahraničí
podle poštovních podmínek nesmějí
být „předměty kulturní, umělecké nebo
sběratelské hodnoty bez ohledu na jejich
stáří a cenu.“
Dřívější znění poštovních podmínek pracovalo s pojmem „sbírka“, kdy
do konce roku 2016 zněl čl. 102 odst.
4 poštovních podmínek takto: „Peníze,
drahé kovy a kameny a výrobky z nich,
šperky a obdobně cenné věci, cenné papíry
(cestovní šeky, šeky na doručitele, směnky
apod.), platební karty, poukázky na odběr
zboží nebo služeb mohou být obsahem
poštovní zásilky jen tehdy, je-li to u určité poštovní služby výslovně stanoveno.“

měty takové definici odpovídají.
Poštovní známky se obvykle
podle kvality rozdělují do tří kategorií.
Do první, často označované dvěma
hvězdičkami, spadají známky, které neprošly poštovním oběhem a jsou v perfektním stavu, mají nepoškozený lep,
zoubkování a obraz známky. Do další
kategorie spadají poštovní známky,
které neprošly poštovním oběhem, jsou
také v perfektním stavu, na lepu však
je – vzhledem ke staršímu způsobu
sbírání – nálepka nebo stopa po ní. Jde
většinou o staré známky do roku 1945,
kdy se od tohoto způsobu sbírání začalo
upouštět. Tato kategorie se označuje
jednou hvězdičkou. Známky prošlé
poštovním oběhem s razítkem spadají
do poslední kategorie označované
kroužkem s tečkou uprostřed. Obecně
platí, že hodnotnější jsou známky ka-

„SBÍRAT LZE PRAKTICKY COKOLIV, ALE SKUTEČNOU
SBĚRATELSKOU HODNOTU MAJÍ JEN NĚKTERÉ
PŘEDMĚTY V DANÉM OKRUHU SBĚRATELSTVÍ.
TY MUSÍ BÝT NĚČÍM ZVLÁŠTNÍ, JEDINEČNÉ NEBO
ZVLÁŠŤ CENĚNÉ, NEBO JICH MUSÍ EXISTOVAT POUZE
OMEZENÝ POČET.“
Od 1. ledna 2017 pošta změnila
vymezení zakázaného obsahu (doporučených) zásilek z demonstrativního
na taxativní výčet věcí, přičemž okruh
zakázaných předmětů byl značně
rozšířen. Současně u předmětů kulturní, umělecké nebo sběratelské hodnoty nerozhoduje jejich stáří a cena.
Použitý pojem „předmět sběratelské
hodnoty“ spadá do kategorie neurčitých pojmů. Správní orgán se při jeho
výkladu musí zabývat konkrétními
skutkovými okolnostmi případu, aby
následně posoudil, zda ztracené před2 | MONITOROVACÍ ZPRÁVA 9/2019

tegorie **. I zde však existují výjimky,
například když známka byla v poštovním oběhu velmi krátkou dobu, takže
se jich moc nezachovalo. Dalším velmi
důležitým faktorem je, zda se známka
vyskytuje i v nějaké další variantě.
Například, má-li nějakou zvláštnost
(posuny v tisku, výrobní a deskové
vady, barevné skvrny v obraze), nebo
u novějších známek jakou má UV
přísadu (chemickou substanci přidávanou do hmoty papíru použitého k tisku
známek pro zaměření známky razítkovacími automaty).

Z výše uvedeného vyplývá, že
sběratelskou hodnotu mají pouze některé
poštovní známky nebo soubory známek.
Jinými slovy sbírat lze prakticky cokoliv,
ale skutečnou sběratelskou hodnotu mají
jen některé předměty v daném okruhu
sběratelství. Takové předměty musejí
být něčím zvláštní, jedinečné nebo zvlášť
ceněné, nebo jich musí existovat pouze
omezený počet.
V posuzovaném případě byl obsahem
ztracené doporučené zásilky do zahraničí
tzv. skart – použité poštovní známky
na papíře v počtu 1000 ks. Jednalo se
tedy o zásilku většího počtu použitých
netříděných poštovních známek. Kouzlo
takového skartu pro filatelisty spočívá
v tom, že občas lze v souboru objevit
vzácnou poštovní známku, tedy sběratelsky hodnotný kus, který mohou zařadit
do své sbírky. V drtivé většině případů
však skart obsahuje použité poštovní
známky, které mají nulovou sběratelskou hodnotu, a nelze je tudíž paušálně
považovat bez bližšího prozkoumání
za „předmět sběratelské hodnoty“.
Podle ustanovení § 557 občanského
zákoníku, „připouští-li použitý výraz
různý výklad, vyloží se v pochybnostech
k tíži toho, kdo výrazu použil jako první.“
V souvislosti s tím ČTÚ v rozhodnutí
zmínil i rozsudek Nejvyššího soudu
ČR ze dne 5. 8. 2008, sp. zn. 28 Cdo
864/2008, který se zabýval nejasnými
ustanoveními pojistných podmínek a je
analogicky použitelný i na projednávaný případ. V tomto rozsudku bylo
mimo jiné uvedeno, že „jednoznačné
a srozumitelné pojistné podmínky připraví
samotná pojišťovna jako subjekt, který
se na takovou činnost specializuje, je pro
ni odborně vybaven a pojistné podmínky
používá opakovaně, v porovnání s náklady, které by musel na dosažení smlouvy
srovnatelné kvality vynaložit každý

jednotlivý klient. Rubem této ne-
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KALENDÁŘ

§


18.9.

ERGP Stakeholder
Forum, Brusel

19.9.

Kam kráčí telekomunikační sítě, Plzeň

19.20.9.

Digital Excellence
Forum, Helsinki

25.27.9.

MyData 2019, Helsinki

10.10.

Tisková konference
BEREC k výsledkům
40. plenárního zasedání, Brusel (a online)

T-MOBILE
T-Mobile vydal s účinností
od 1. září nový ceník tarifů a služeb
pro tarifní a Twist zákazníky, ve kterém došlo ke dvěma zásadním změnám. U nových „neomezených“ tarifů
je možné kombinovat hlasovou a datovou část dle výběru účastníka. Nabídka
obsahuje dvě datové části při použití
v ČR bez limitu spotřeby dat. U prvního typu dojde po spotřebování 50 GB
ke zpomalení rychlosti na 10 Mbit/s,
zatímco u druhého se toto omezení

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY VODAFONE
Vodafone zveřejnil svou výroční zprávu, ve které shrnuje výsledky hospodaření za poslední fiskální rok, tj. za období od 1. dubna 2018 do 31. března
2019. Celkové tržby společnosti stouply ve srovnání se stejným obdobím
2017/2018 o 3,96 % na 14,712 mld Kč. Zisk před zdaněním, kterého Vodafone
dosáhl v ČR, se ve srovnání s minulým fiskálním rokem zvýšil o 11,71 %
na 1,545 mld. Kč, zisk po zdanění meziročně stoupl o 14,22 % na 1,285 mld.
Kč. Ke konci fiskálního roku operátor vykázal 3,9 milionu zákazníků.
sporné výhody je ovšem faktická nerovnost
daná tím, že pojišťovna za pomoci svého
odborného aparátu formuluje pojistné podmínky sama, zatímco klientovy možnosti
podmínky podrobně prozkoumat jsou
omezené, zejména převyšují-li náklady
s tím spojené (např., na právní pomoc či
za promeškaný čas) možný přínos. Za této
situace považuje dovolací soud za spravedlivé, aby výklad nejasných ustanovení
pojistných podmínek šel k tíži pojišťovny,
která je sama formulovala.“
Bylo na České poště, aby tvrdila
a prokázala, že zásilka obsahovala
sběratelsky hodnotné poštovní známky. Pošta však bez bližšího vysvětlení
podřadila obsah zasílaného skartu pod

výčet smlouvou nepovolených předmětů jenom proto, že odesílatel uvedl
v reklamačním řízení, že se jedná
o „předmět pro sběratelské účely“.
Na základě toho ČTÚ nemá za prokázanou skutečnost, že by zasílaný obsah
spadal do kategorie předmětů, které se
podle čl. 102 odst. 4 poštovních podmínek doporučenou zásilkou do zahraničí
přepravovat nesměly; pošta sice obecně
odkázala na toto ustanovení, ovšem nedoložila a neprokázala, z jakých důvodů
se o takový předmět skutečně jedná.
Námitkám odesílatele proto úřad
vyhověl a přiznal mu právo na náhradu
škody vzniklé ztrátou doporučené zásilky do zahraničí v paušální výši 998 Kč.

neuplatní. Pro použití v EU jsou
v obou případech v souladu s roamingovou regulací uplatňovány datové
limity, 35 resp. 40 GB. Se shodnými
parametry operátor nabízí i čistě datové
tarify. Dále T-Mobile zrušil dvojí ceny
u tarifů - se závazkem a bez závazku.
Nahradil je tarify bez závazku a bez
dotace na telefon, a s dotací na telefon
podmíněnou závazkem na 24 měsíců.
Při přechodu ze starších tarifů se závazkem na nový tarif bez dotace je třeba
původní závazek dodržet. Od 1. září
T-Mobile nenabízí balíček StreamOn.
Stávajícím zákazníkům je ale balíček
poskytován i nadále.

O2
Rovněž společnost O2 zásadním
způsobem změnila nabídku svých tarifů, pokud se jedná o datové služby. Od
16. 9. 2019 nově nabízí dvě sady tarifů,
a to nové tarify NEO bez stanoveného
objemu dat ve čtyřech variantách cenově odstupňovaných podle rychlosti
připojení, v rozmezí od 5 Mb/s až do
300 MB/s, a upravené tarify Free+ se
stanoveným objemem dat, v rozmezí
od 1 GB do 60 GB, ale bez omezení
rychlosti připojení.

VODAFONE
Také Vodafone vydal s účinností
od 2. září nový ceník tarifů a služeb.
Nově nabízí zákazníkům možnost
kombinovat s tarify řady RED s pevným
internetem a Neomezený s pevným
internetem jak internet od Vodafone,
tak i od UPC. U Neomezených tarifů
zároveň zvyšuje maximální rychlosti
na 10 Mbit/s. UPC pak vyjma svých
stávajících služeb nově nabízí i mobilní
tarify od Vodafone. Změny souvisí s nedávnou akvizicí těchto dvou společností.
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ČTÚ v srpnu zkontroloval...
…dodržování podmínek
všeobecného oprávnění
č. VO-R/12/09.2010-12
k využívání rádiových kmitočtů
a provozování přístrojů pro
širokopásmový přenos dat
v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz.
Z 22 provedených kontrol ČTÚ
zjistil závady v 21 případech. Jednalo
se zejména o využívání indoor kmitočtů vně budovy. Úřad vyzval k odstranění zjištěných nedostatků a následně
zahájí správní řízení.

…využívání rádiových kmitočtů
bez oprávnění.
ČTÚ provedl celkem šest kontrol
zaměřených na využívání kmitočtů
bez oprávnění. V pěti případech úřad
zjistil využívání kmitočtů bez nebo
po skončení platnosti individuálního
oprávnění; případy řeší ve správním
řízení.

…zdroje rušení provozu
elektronických komunikačních
zařízení a sítí, poskytování
služeb elektronických
komunikací nebo provozování
radiokomunikačních služeb.
ČTÚ v srpnu ukončil celkem
89 šetření. Z toho 45 případů se týkalo
rušení televizního příjmu (a z toho
v 11 případech šlo o rušení příjmu
DVB-T2), 10 případů rušení veřejných mobilních komunikačních sítí
GSM, UMTS a LTE, šest případů rušení rozhlasového a satelitního příjmu,
dva případy rušení zařízení amatérské
služby a šest případů rušení zařízení
krátkého dosahu. V jednom případě
rušení veřejných mobilních komunikačních sítí byl zdrojem rušení aktivní
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prvek televizního příjmu. Jako zdroj
rušení DVB-T byla v jednom případě
zjištěna BTS LTE v pásmu 800 MHz
(viz následující odrážka). Výsledkem
šetření 11 stížností na špatný příjem
DVB-T2 byla v osmi případech závada
na zařízení diváka, ve dvou případech
rušení ustalo a v jednom případě šlo
o příjem mimo oblast pokrytou signálem DVB-T2.

…zkušební provoz základnových
stanic LTE v pásmu 800 MHz.
K 31. srpnu 2019 bylo ve zkušebním provozu 220 základnových
stanic, v trvalém provozu pak 16 571
stanic. V srpnu ČTÚ přijal 39 hlášení
na rušení a ukončil šetření 45 případů
rušení televizního příjmu; BTS LTE
v pásmu 800 MHz byla zjištěna jako
zdroj rušení DVB-T a DVB-T2 v jednom případě, což představuje 2,2 %
ukončených případů rušení televizního
příjmu. Ve 36 případech ČTÚ odhalil
závady přijímacího zařízení televizních
diváků, v pěti případech pak rušení
ustalo. V jednom případě byla příčinou
poruchy příjmu nedostatečná kvalita
signálu.

... spolupráce ČTÚ s Českou
obchodní inspekcí.
Společná kontrola ČTÚ a ČOI
zaměřená na prodej a distribuci
vysílacích rádiových zařízení u prodejce hraček na dálkové ovládání
ve Šluknově neodhalila závady. Ani při
kontrole v Brně u prodejce výpočetní
techniky a elektroniky, která byla zaměřená na využívání rádiových kmitočtů k provozování zařízení krátkého
dosahu v kmitočtech podle všeobecného oprávnění č. VO-R/10/01.2019-1,
se nezjistilo žádné pochybení.

2 813

počet v srpnu vydaných rozhodnutí ve věci, z toho 2 792 rozhodnutí se týkalo sporu o peněžité
plnění (zaplacení ceny za služby).

2 546

počet v srpnu zahájených správních
řízení, týkajících se účastnických
sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem. Jde
o spory o peněžitá plnění a námitky
proti vyřízení reklamace.

CENOVÉ KALKULAČKY
ČTÚ koncem srpna 2019
dokončil proces akreditace
cenové kalkulačky Tarifomat
a prodloužil této kalkulačce
platnost akreditace o další rok.
Akreditační logo se zobrazuje
pouze při zaškrtnuté variantě
„NE“ u volby Garance Tarifomat,
kdy se porovnávají pouze veřejné nabídky. Cenová kalkulačka
Tarifomat srovnává ceny mobilních služeb (volání, SMS a data).
Akreditaci v současné době má
udělenu také cenová kalkulačka
Tarifon. Podrobnosti lze nalézt
na webu ČTÚ.

Č T Ú N A S T R A N Ě S PO T Ř E B I T E L E

Operátor smí jednostranně
změnit smlouvy k horšímu
vat zhoršení jejich postavení. Takovou
změnou může dojít například ke zvýšení celkové úhrady za služby.
Zákazník má na druhou stranu
právo změnu odmítnout a smlouvu
bez jakýchkoliv sankcí ukončit. K
tomu, aby toto své právo stihl využít,
potřebuje se včas o změně dozvědět.
Operátor proto má povinnost nejméně
1 měsíc před nabytím změny smlouvy
uveřejnit informaci o této změně v
každé své provozovně a na webu a
zároveň zákazníky informovat o tomto
uveřejnění. Pokud se navíc změna týká

zákonem taxativně vymezených náležitostí smlouvy, musí operátor informovat účastníky způsobem sjednaným
ve smlouvě také o jejich právu ukončit
smlouvu bez sankcí ke dni nabytí
účinností této změny.
ČTÚ nemá žádné zákonné pravomoci, jejichž prostřednictvím by mohl
změně smlouvy, byť i pro účastníky
nevýhodné, zabránit. Zákazníci ale
mají již zmiňovanou možnost změnu
smlouvy odmítnout, smlouvu bez
sankce ukončit a zvolit si jiného poskytovatele. U předplacených služeb,
u nichž zpravidla nejsou sjednávány
závazky, je v případě nesouhlasu se
změnou možné smlouvu okamžitě
ukončit a telefonní číslo v nejkratší možné době přenést k jinému
poskytovateli.

v oblasti úhrady čistých nákladů spojených s poskytováním základních služeb. Nově je zvýšena maximální výše
čistých nákladů představující nespravedlivou finanční zátěž, a to z původní
výše 500 000 000 Kč na částku ve výši
1 500 000 000 Kč, u předběžných čistých nákladů tedy nejvýše na částku
ve výši 750 000 000 Kč. Pro výplatu
peněžních prostředků příslušných
k úhradě předběžných čistých nákladů
je však stanovena podmínka existence
pozitivního rozhodnutí Evropské komise o oprávněnosti jejich poskytnutí
(§ 34e odst. 3 zákona o poštovních
službách).
Předmětným zákonem dále dochází
k úpravě stávajících procesů týkajících
se kompetence ČTÚ podle § 6 odst.
4 zákona o poštovních službách, kdy
ČTÚ je oprávněn rozhodnutím
uložit, nově ve lhůtě ne kratší než

20 dnů, provozovateli poštovních
služeb povinnost změnit jeho poštovní podmínky, jsou-li v rozporu
se zákonem o poštovních službách
nebo prováděcími právními předpisy
k tomuto zákonu nebo v rozporu
se zákonem obsahujícím pravidla
ochrany spotřebitele, a to z důvodu
nekalých, klamavých nebo agresivních
obchodních praktik nebo z důvodu
diskriminace spotřebitele. Posledním
okruhem změn, které přináší zákon
č. 202/2019 Sb., je doprovodná úprava
některých sankčních ustanovení
v § 37a zákona o poštovních službách
a zavedení speciální výše pro částku
ukládanou jako donucovací pokuta,
která nově činí až 5 000 000 Kč.
Tento zákon nabyl účinnosti
patnáctým dnem po jeho vyhlášení,
tj. dnem 30. srpna.

ČTÚ řeší stížnosti na nově zavedené účtování po minutách služeb
mobilního operátora Vodafone. S jednostrannou změnou smlouvy klienti
nemusí souhlasit a ke dni účinnosti změny mohou smlouvu bez sankcí
ukončit. Nemohou však docílit toho, aby jim služba byla dál poskytována
za původních podmínek.
Vodafone v červenci přistoupil
ke změně tarifikace z účtování po vteřinách po první provolané minutě
na účtování po celých minutách. To
vyvolalo stížnosti účastníků, kteří žádali ČTÚ o zásah spočívající v zákazu
provedení této změny a zachování
stávajícího způsobu tarifikace.
Poskytovatelé služeb elektronických komunikací jsou za splnění
zákonem stanovených podmínek
oprávněni provést jednostrannou
změnu smlouvy, a to i takovou změnu,
která může pro spotřebitele představo-

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY

NOVELA ZÁKONA
O POŠTOVNÍCH SLUŽBÁCH
Dne 15. srpna byl v částce 86
Sbírky zákonů uveřejněn zákon
č. 202/2019 Sb., kterým se mění
zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách a o změně některých
zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se
mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
Tímto zákonem dochází zejména
k úpravě práv držitele poštovní licence
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bylo nejprve spuštěno pilotní vysílání
ve formě statické úvodní obrazovky;
od 4. září je vysílán plnohodnotný
informační kanál.



PRŮKAZY A ZKOUŠKY

PŘECHOD NA DVB-T2
14. srpna bylo zahájeno vysílání
informačního programu společnosti
České Radiokomunikace k přechodu na DVB-T2 s názvem „Nalaďte
se na DVB-T2“ (SID 0x8105), a to
celoplošně prostřednictvím Regionální
vysílací sítě 8. Z důvodu postupného
naladění televizorů v domácnostech

Od 1. září platí nová pravidla pro
zkoušky a průkazy odborné způsobilosti. Podrobnosti jsou uvedeny
na webu ČTÚ, věnovala se jim rovněž
Monitorovací zpráva ČTÚ č. 06/2019.

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
Byly spuštěny nové T-DAB
vysílače společnosti TELEKO digital:
Liberec–Proseč 5B (200 W), Olomouc
12B (1 kW).

TELEKOMUNIKAČNÍ REGULACE V EU

EVROPSKÁ KOMISE

KONZULTACE K WEARABLES

Dne 6. srpna v Úředním věstníku EU vyšlo Prováděcí rozhodnutí
Komise (EU) 2019/1326 ze dne
5. srpna 2019 o harmonizovaných
normách pro elektromagnetickou
kompatibilitu vypracovaných na
podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU.
Dne 13. srpna pak bylo uveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise
(EU) 2019/1345 ze dne 2. srpna 2019,
kterým se mění rozhodnutí 2006/771/
ES s cílem aktualizovat harmonizované
technické podmínky v oblasti užívání rádiového spektra pro zařízení
krátkého dosahu.

Evropská komise vyhlásila Otevřenou
veřejnou konzultaci týkající se rádiových
zařízení připojených k internetu a nositelných rádiových zařízení. Dotazník je
k dispozici (i v češtině) a příspěvek je
možné zaslat do 15. listopadu.

BEREC STAKEHOLDER FORUM
BEREC zve účastníky trhu elektronických komunikací na své tradiční
fórum, kde představí své plány na
rok 2020. Diskusní panel bude letos
věnován bezpečnosti sítí elektronických komunikací, zejména s ohledem
na rozvoj sítí 5. generace. BEREC
Stakeholder Forum se uskuteční
16. října v Bruselu. Registrace účastníků je otevřena do 8. října. Fórum bude
možné sledovat online.

UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA
30. srpna podala Česká pošta, s.p.,
žádost o úhradu čistých nákladů
představujících nespravedlivou
finanční zátěž za rok 2018 v maximální možné výši 1 500 000 tis.
Kč. Celkové čisté náklady za rok
2018 Česká pošta vyčíslila ve výši
2 711 845 tis. Kč. Čisté náklady
na pobočkovou síť vyčíslila ve výši
1 452 972 tis. Kč, na doručovací
síť ve výši 1 247 646 tis. Kč a čisté
náklady na podpůrné procesy
vyvolané povinností poskytovat
základní služby byly vyčísleny
ve výši 26 074 tis. Kč. Nehmotné
a tržní výhody byly stanoveny
ve výši 85 243 tis. Kč a náklady
kapitálu ve výši 70 395 tis. Kč.
Ke dni podání žádosti ČTÚ zahájil
správní řízení, ve kterém bude
ověřovat správnost a úplnost
všech předložených podkladů
a soulad výpočtu se zákonem
o poštovních službách a dále
s vyhláškou č. 466/2012 Sb. Podle
zákona o poštovních službách
se úhrada ověřené výše čistých
nákladů za rok 2018 vyplatí ze
státního rozpočtu, a to maximálně
ve výši 1,5 mld. Kč. Proplacení se
váže na schválení úhrady čistých
nákladů pro období let 2018 až
2022 Evropskou komisí.
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