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 Sdělení Českého telekomunikačního úřadu 

31. Ověření dodržování pravidel pro přiřazování nákladů na jednotlivé služby, na něž se vztahuje 
poštovní povinnost držitele poštovní licence za rok 2019

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) ve znění pozdějších předpisů, 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, a to při alokaci 
nákladů v nákladových účetních systémech držitele poštovní licence, tj. České pošty, s.p., za rok 2019. Nezávis-
lý ověřovatel prověřoval shodu oddělené evidence nákladů a výnosů s požadavky čl. 14 Směrnice č. 97/67/EC, 
zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, s vyhláškou č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence 
nákladů a výnosů a s pravidly, podle nichž jsou náklady společné pro více činností držitele poštovní licence 
přiřazovány jednotlivým základním službám a ostatním službám.

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. ČTÚ-21 485/2018-
611/VI. vyř. 

Výsledky ověření systému evidence nákladů České pošty, s.p., za rok 2019 Nezávislým ověřovatelem jsou uve-
deny v příloze č. 1 tohoto věstníku ve zprávě „Zpráva nezávislého auditora o ověření shody výsledků oddělené 
evidence nákladů a výnosů s metodikou Českého telekomunikačního úřadu“.

čj. ČTÚ- 40 635/2020-611 
odbor ekonomické regulace

32. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-8 898/2020-606/X.vyř. ze dne 23. 6. 2020 a rozhodnutí čj. ČTÚ-
35 266/2020-603 ze dne 30. 7. 2020 ve sporu mezi provozovatelem poštovních služeb a držitelem 
poštovní licence

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že ve sporu mezi provozovatelem poštovních služeb a dr-
žitelem poštovní licence podle § 34 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů 
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno rozhodnutí čj. ČTÚ-8 898/2020-606/X.
vyř. ze dne 23. 6. 2020 a rozhodnutí o rozkladu čj. ČTÚ-35 266/2020-603 ze dne 30. 7. 2020. Předmětem spor-
ného řízení byla úprava vzájemných práv a povinností mezi účastníky řízení při přístupu do poštovní infra-
struktury držitele poštovní licence, resp. prodloužení doby trvání smlouvy o přístupu k poštovní infrastruktuře.

Uvedená rozhodnutí jsou podle § 34 zákona o poštovních službách v plném znění uveřejněna na elektro-
nické úřední desce Úřadu (www.ctu.cz).

čj. ČTÚ-8 898/2020-606 
odbor legislativní a právní
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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.

33. Vydání příležitostné poštovní známky „ZPĚVNÍ PTÁCI V NAŠEM OKOLÍ: STRNADOVITÍ“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 9. září 2020 příležitostnou poštovní známku z emi-
se ZPĚVNÍ PTÁCI V NAŠEM OKOLÍ: STRNADOVITÍ se známkou s nominální hodnotou zastoupenou pís-
menem E. Písmeno E odpovídá ceně za obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 
gramů, dle aktuálního platného ceníku v době vydání emise 39 Kč. Na známce 
autorská dvojice zobrazuje zástupce strnadovitých, jmenovitě strnada lučního, 
strnada rákosního, strnada zahradního a strnada obecného. 

Tato emise navazuje na předešlé emise, které nám představily sýkorovité, 
pěnkavovité, krkavcovité a drozdovité zástupce zpěvných ptáků. Třetí emise 
nás tak seznamuje se zástupci zpěvných ptáků ze skupiny strnadovitých. 

Autory emise jsou Jaromír a Libuše Knotkovi, známka je tištěna ofsetem, 
obrazová část známky má velikost 23 x 40 mm a vytiskla ji Tiskárna Hradišt-
ko, s.r.o. v tiskových listech po 50 kusech (v soutisku s emisí ZPĚVNÍ PTÁCI 
V NAŠEM OKOLÍ: MLYNAŘÍKOVITÍ A VRABCOVITÍ, tzn. 25 kusů známek 
+ 25 kusů známek).

Známka má katalogové číslo 1083 a platnost od 9. září 2020 do odvolání.

Praha 2. září 2020
Ing. Jiří Řehola v. r. 

vedoucí oddělení poštovních služeb

34. Vydání příležitostné poštovní známky „ZPĚVNÍ PTÁCI V NAŠEM OKOLÍ: MLYNAŘÍKOVITÍ 
A VRABCOVITÍ“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 9. září 2020 příle-
žitostnou poštovní známku z emise ZPĚVNÍ PTÁCI V NAŠEM OKOLÍ: MLY-
NAŘÍKOVITÍ A VRABCOVITÍ se známkou s nominální hodnotou zastoupenou 
písmenem E. Písmeno E odpovídá ceně za obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 
gramů, dle aktuálního platného ceníku v době vydání emise 39 Kč. Na známce 
autorská dvojice zobrazuje zástupce mlynaříkovitých a vrabcovitých, jmenovitě 
mlynaříka dlouhoocasého, vrabce polního a vrabce domácího.

Tato emise navazuje na předešlé emise, které nám představily sýkorovi-
té, pěnkavovité, krkavcovité a drozdovité zástupce zpěvných ptáků. Další emise 
nás tak seznamuje se zástupci zpěvných ptáků ze skupiny mlynaříkovitých 
a vrabcovitých.

Autory emise jsou Jaromír a Libuše Knotkovi, známka je tištěna ofsetem, 
obrazová část známky má velikost 23 x 40 mm a vytiskla ji Tiskárna Hradišt-
ko, s.r.o. v tiskových listech po 50 kusech (v soutisku s emisí ZPĚVNÍ PTÁCI 
V NAŠEM OKOLÍ: STRNADOVITÍ, tzn. 25 kusů známek + 25 kusů známek).

Známka má katalogové číslo 1084 a platnost od 9. září 2020 do odvolání.

Praha 2. září 2020
Ing. Jiří Řehola v. r. 

vedoucí oddělení poštovních služeb
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35. Vydání příležitostného poštovního aršíku „VESMÍRNÁ ARCHITEKTURA“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 9. září 2020 příležitostný poštovní aršík z emise 
VESMÍRNÁ ARCHITEKTURA, se známkou s nominální hodnotou 54 Kč. Na známce v aršíku je zobrazen mo-
del vesmírné základny MB10 od vesmírného architekta Ondřeje Douleho.

Ondřej Doule absolvoval in-
ženýrské studium na fakultě archi-
tektury ČVUT a následně nastoupil 
studium doktorské v oboru teorie 
architektonické tvorby. V průběhu 
prezenčního studia na fakultě archi-
tektury spolupracoval s několika ate-
liéry v Praze a pracoval také na půl-
roční stáži v Paříži v ateliéru Renza 
Piana. V srpnu 2007 absolvoval let-
ní školu astrobiologie v Alpbachu za 
podpory České kosmické kanceláře 
a v září 2007 nastoupil roční program 
na International Space University 
(ISU), poskytující interdisciplinární 
vzdělání v oblasti kosmických oborů 
v interkulturním prostředí ve fran-
couzském Štrasburku. Studium na 
ISU absolvoval v září 2008 po dokon-
čení tříměsíční stáže v National Ae-
ronautics and Space Administration (NASA) v USA v Kalifornii. Ondřej Doule byl zaměstnán na ISU jakožto 
Teaching Associate se zaměřením na architekturu ve vesmíru. Jeho výzkum na ISU potvrzuje také historicky 
první přednáška na ISU v listopadu 2008 na téma Architecture Of Space Habitats For Space Tourism (Ar-
chitektura vesmírných habitatů pro vesmírný turismus). Po stáži v NASA ARC založil virtuální studio Space 
Innovations. Pracoval jako Hardware expert pro NASA KSC.

Autorem předlohy motivu aršíku je Ondřej Doule. Autorem grafické úpravy emise je Otakar Karlas.

Známka je tištěna ofsetem za použití přímých barev, obrazová část známky má velikost obrazu 54 x 44 
mm k perforaci. Aršík má velikost 165 x 108 mm a byl vytištěn v Tiskárně Hradištko, s.r.o.

Známka má katalogové číslo 1085 a platnost od 9. září 2020 do odvolání.

Praha 2. září 2020
Ing. Jiří Řehola v. r. 

vedoucí oddělení poštovních služeb

36. Vydání výplatní písmenové poštovní známky „50 LET BANJO BANDU IVANA MLÁDKA“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 9. září 2020 výplatní písmenovou poštovní známku 
z emise 50 LET BANJO BANDU IVANA MLÁDKA s nominální hodnotou zastoupenou písmenem B. Písmeno 

B odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní 
– standard do 50 gramů v ekonomickém režimu 
dodání, dle aktuálního platného ceníku v době 
vydání emise 19 Kč. Na známce je jedno z děl od 
Ivana Mládka a to „Jožin z bažin žere Pražáka“.

K připomenutí 50. výročí od založení Ban-
jo Bandu Ivana Mládka vydává Česká pošta 
sešitek s výplatní známkou s výtvarným dílem 
autora Ivana Mládka. 

Po překvapivém úspěchu, horkou jehlou 
ušitého, Banjo Bandu na Folk a Country festi-
valu v Lucerně, přicházely po roce 1970 první 
zakázky od gramofonových, rozhlasových a tele-
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vizních společností. Na přání koncertních agentur, které samy daly skupině název, začíná Ivan Mládek skládat, 
textovat a posléze i zpívat. Do všeho se sám pouštěl ze zoufalství po marném hledání vhodného skladatele, 
textaře a zpěváka. A tak zanícený instrumentalista s ambicí stát se nejlepším banjistou na světě, a o něco méně 
zanícený malíř se stal výrobcem písní, zpěvákem a bavičem. 

Autorem děl, které posloužily jako předloha pro známku a sešitek je Ivan Mládek, autor grafické úpravy 
známky i sešitku je akademický malíř Jan Kavan.

Známka je tištěna ofsetem. Obrazová část známky má velikost obrazu 50 x 29 mm, známku vytiskla Tis-
kárna Hradištko, s.r.o. ve známkových sešitkách s 8 známkami. 

Známka má katalogové číslo 1086 a platnost od 9. září 2020 do odvolání.

Praha 2. září 2020
Ing. Jiří Řehola v. r. 

vedoucí oddělení poštovních služeb

37. Vydání výplatní písmenové poštovní známky „AERO ALBATROS“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 9. září 2020 výplatní poštovní známku z emise 
AERO ALBATROS se známkou s nominální hodnotou zastoupenou písmenem B. Písmeno B odpovídá ceně za 
vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v eko-
nomickém režimu dodání, dle aktuálního platného ceníku 
v době vydání emise 19 Kč. Na známce je zobrazen letoun 
Aero L-39 Albatros. 

Aero L-39 Albatros je proudový podzvukový cvičný le-
toun vyvinutý v šedesátých letech 20. století v českosloven-
ském Aeru Vodochody, hlavním konstruktérem Ing. Janem 
Vlčkem. L-39 se stal jednotným výcvikovým letounem ar-
mád Varšavské smlouvy (s výjimkou Polska), v 70. a 80. le-
tech 20. století byl v počtu cca 2800 kusů součástí leteckého 
parku letectev tří desítek států a zůstává nejpoužívanějším 
proudovým výcvikovým letounem na světě. Je to všestran-
ný letoun určený pro základní, pokračovací i bojový letecký 
výcvik. Díky skvělým letovým vlastnostem a snadné ovla-
datelnosti je vhodný i pro leteckou akrobacii. 

Autorem emise je Petr Ptáček, známka je tištěna of-
setem a obrazová část známky má velikost 33 x 26 mm, 
známku vytiskla Tiskárna Hradištko, s.r.o. v tiskových listech po 40 kusech.

Známka má katalogové číslo 1087 a platnost od 9. září 2020 do odvolání.

Praha 2. září 2020
Ing. Jiří Řehola v. r. 

vedoucí oddělení poštovních služeb

38. Vydání výplatní písmenové poštovní známky „ALFONS MUCHA“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 9. září 2020 výplatní poštovní známku z emise 
ALFONS MUCHA se známkou s nominální hodnotou zastoupenou písmenem B. Písmeno B odpovídá ceně za 
vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém režimu dodání, dle aktuálního platného 
ceníku v době vydání emise 19 Kč. Na známce je volně graficky zpracován motiv z původního návrhu pro poš-
tovní známku od Alfonse Muchy. 
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Alfons Mucha se narodil v Ivančicích v rodině soudního 
zřízence Ondřeje Muchy a jeho manželky Amálie rozené Malé. 
Studoval na Slovanském gymnáziu v Brně, kde si přivydělá-
val jako chrámový zpěvák v chlapeckém sboru. Po neúspěchu 
u přijímacích zkoušek na pražskou Akademii krátce pracoval 
jako písař u soudu. V této době připravoval ochotnická divadelní 
představení, maloval dekorace a plakáty, navrhoval pozvánky. 
Z roku 1875 pochází Muchova první známá přesně datovaná 
kresba, jedná se o pastel představující Janu z Arku na hranici. 
K osudovému zlomu v jeho kariéře došlo roku 1894, když získal 
objednávku na plakát pro Sarah Bernhardtovou. Mucha však 
nebyl pouze grafikem a tvůrcem světoznámých plakátů ve stylu 
art nouveau. Všestranným nadáním zasahoval do všech umě-
leckých oborů, sochařstvím počínaje a divadlem konče. Alfons 
Mucha vytvořil i grafickou předlohu k první československé poš-
tovní známce.

Autorem grafické úpravy emise je Jan Augusta. Známku o rozměrech obrazové části 30 x 23 mm vytiskla 
Tiskárna Hradištko, s.r.o. plnobarevným ofsetem v upraveném tiskovém listu s 9 známkami a 12 kupony. Část 
nákladu bude vytištěna s prázdnými kupony, na něž budou dodatečně zhotovovány přítisky, dle přání zákaz-
níka. 

Známka má katalogové číslo 1088 a platnost od 9. září 2020 do odvolání.

Praha 2. září 2020

Ing. Jiří Řehola v. r. 
vedoucí oddělení poštovních služeb

39. Vydání příležitostné poštovní dopisnice „TRABANTEM NAPŘÍČ KONTINENTY“

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
České republiky vydá dne 9. září 
2020 příležitostnou poštovní dopis-
nici TRABANTEM NAPŘÍČ KON-
TINENTY s natištěnou písmenovou 
známkou „B“. Písmeno B odpovídá 
ceně za vnitrostátní obyčejné psaní 
– standard do 50 gramů v ekonomic-
kém režimu dodání, dle aktuálního 
platného ceníku v době vydání emise 
19 Kč. Na natištěné známce je vyob-
razen veletrh Sběratel jaro 2020.

Na přítiskové části dopisnice 
je kresba žlutého trabantu z doku-
mentární série cestovatelské expe-
dice Trabantem napříč kontinenty. 
Důvodem pro volbu tohoto vozu byly 
dle slov Dana Přibáně jednak důvo-
dy finanční, neboť nebyly prostřed-
ky, a potom „Teprve velká cesta 
malým vozem je extraktem dobro-
družství, na jaké se pomalu zapomíná.“ Poznávacím znamením řádných vozidel expedic je jejich žlutá barva, 
pro kterou jsou expediční vozidla někdy nazývána „žlutý cirkus“. Přítiskovou část dopisnice doplňuje informace 
o posunu vydání z jara na podzim. Autorem přítisku je Karel Cettl.
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Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., plnobarevným ofsetem. Pod logem České pošty 
je umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek a pod známkou se nachází mikrolinka ČESKÁ POŠTA, 
PTC, 2020. Prodejní cena příležitostné dopisnice bez razítka je 24 Kč a platí od 9. září 2020 do odvolání.

Praha 2. září 2020
Ing. Jiří Řehola v. r. 

vedoucí oddělení poštovních služeb

40. Vydání příležitostné poštovní dopisnice „PRAGA PICCOLA 2020“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 9. září 2020 příležitostnou poštovní dopisnici PRA-
GA PICCOLA 2020 s natištěnou písmenovou známkou „B“. Písmeno B odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné 

psaní – standard do 50 gramů 
v ekonomickém režimu dodá-
ní, dle aktuálního platného 
ceníku v době vydání emise 
19 Kč. Na natištěné známce 
je vyobrazen veletrh Sběratel 
podzim 2020.

Veletrh Sběratel je nej-
větším setkáním sběratelů 
v oblasti filatelie a numisma-
tiky ve střední a východní 
Evropě, kterého se každý rok 
účastní přes 230 vystavova-
telů a na 12 000 návštěvní-
ků. Organizátoři veletrhu se 
snaží připravit pro návštěv-
níky atraktivní doprovodný 
program, který by nadchl pro 
sběratelství nové zájemce 
z řad široké veřejnosti. Pro-
gram probíhá pod hlavičkou 
výstavy Praga Piccola a zahr-

nuje zajímavé filatelistické exponáty, raritní mince, medaile a bankovky a jiná atraktivní sběratelská témata. 
Výstava se také snaží zachytit aktuální sběratelské trendy, představit je na veletrhu a umožnit tak lidem, kteří 
je sledují, seznámit se s tradičními sběratelskými nomenklaturami. 

Přítisková část dopisnice je věnována mezinárodní česko-německé výstavě Praga Piccola. Dopisnici vy-
tiskla Tiskárna Hradištko, s.r.o. plnobarevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který 
slouží jako ochranný prvek a pod známkou se nachází mikrolinka ČESKÁ POŠTA, TH, 2020. Prodejní cena 
příležitostné dopisnice bez razítka je 24 Kč a platí od 9. září 2020 do odvolání.

Praha 2. září 2020
Ing. Jiří Řehola v. r. 

vedoucí oddělení poštovních služeb

41. Vydání výplatní písmenové poštovní známky „ZNÁMKA NA ZNÁMCE: CHYBOTISK 50 NA 50“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 23. září 2020 výplatní poštovní známku z emise 
ZNÁMKA NA ZNÁMCE: CHYBOTISK 50 NA 50 se známkou s nominální hodnotou zastoupenou písmenem B. 
Písmeno B odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém režimu dodá-
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ní, dle aktuálního platného ceníku v době vydání emise 
19 Kč. Na známce je vyobrazena známka Osvobozená re-
publika s chybotiskem 50 na 50. 

Chybotisky 50 na 50 na známce Osvobozená repub-
lika patří mezi světově uznávané rarity. Tato populární 
známka je velmi oblíbená u českých i slovenských sbě-
ratelů. Dochovalo se jen několik málo kusů. Má velmi 
zajímavou historii a o chybotisku 50 na 50, jak se vžitě 
nazývá, se traduje i řada historek. V dobách první re-
publiky zbylo poště několik známek ze série Osvobozená 
republika, tak se rozhodla je přetisknout slovem DOPLA-
TIT a udělat z nich známky doplatní. Nejspíše se však do 
přetisků zamíchala i 50 h známka, která byla přetisk-
nuta stejným doplatným 50 h a chybotisk byl na světě. 
Osvobozenou republiku navrhl Vratislav Hugo Brunner.

Autorem grafické úpravy emise je Kamil Knotek, 
známka je tištěna ofsetem a obrazová část známky má 
velikost 23 x 30 mm, známku vytiskla Tiskárna Hradišt-
ko, s.r.o. v tiskových listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 1089 a platnost od 23. 
září 2020 do odvolání.

Praha 2. září 2020
Ing. Jiří Řehola v. r. 

vedoucí oddělení poštovních služeb

42. Vydání výplatní písmenové poštovní známky „ZNÁMKA NA ZNÁMCE: RUMĚLKOVÝ MERKUR“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 
23. září 2020 výplatní poštovní známku z emise ZNÁMKA NA 
ZNÁMCE: RUMĚLKOVÝ MERKUR se známkou s nominální 
hodnotou zastoupenou písmenem E. Písmeno E odpovídá ceně 
za obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 gramů, dle aktuálního 
platného ceníku v době vydání emise 39 Kč. Na známce je vy-
obrazena známka Rumělkový Merkur. 

Merkur byla novinová poštovní známka vydávaná Ra-
kousko-Uherskou poštou, uvedená do oběhu v roce 1851. Jde 
o první novinovou známku vydanou na českém území. Merkur 
byla velmi malá, jednobarevná známka, navržená rytcem Jo-
sefem Axmannem, hlavním motivem známek je hlava boha 
Herma, v Římě známého jako Merkur. V rámečku kolem něj 
se na čtyřech stranách postupně shora po směru hodinových 
ručiček nachází text ZEITUNGS – POST – STÄMPEL – K. 
K. a v rozích známky je po jedné růži. Existuje několik vari-
ant Merkuru, které se na první pohled liší především barvou. 
Mezi nejběžnější patří Merkur modrý, protože se lepil přímo na 
noviny, které se celkem často dochovaly. Vzácnější jsou žluté 
a růžové Merkury, které se používaly pro větší počty výtisků, 
nejméně se pak dochovalo variant rumělkových. Ty se totiž le-
pily na pásky, které obalovaly 10 výtisků novin a po roztržení 
se vyhazovaly, a patří tak mezi první desítky nejdražších zná-
mek na světě. 
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Autorem grafické úpravy emise je Kamil Knotek, známka je tištěna ofsetem a obrazová část známky má 
velikost 23 x 30 mm, známku vytiskla Tiskárna Hradištko, s.r.o. v tiskových listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 1090 a platnost od 23. září 2020 do odvolání.

Praha 2. září 2020
Ing. Jiří Řehola v. r. 

vedoucí oddělení poštovních služeb
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1. VÝSLEDEK OVĚŘENÍ 

Provedli jsme ověření přiložených výsledků oddělené evidence nákladů a výnosů Česká pošta, 
s. p. za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Za oddělenou evidenci nákladů a výnosů je 
odpovědná Česká pošta, s. p. Naší odpovědností je ověřit shodu oddělené evidence nákladů a 
výnosů 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-21 485/2018-611/VI. vyř. 

Ověření jsme naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že oddělená 
evidence nákladů a výnosů neobsahuje významné nesprávnosti. Proces ověření zahrnoval 
ověření datových podkladů, na jejichž základě byla oddělená evidence nákladů a výnosů 
sestavena, a posouzení metod použitých pro sestavení oddělené evidence nákladů a výnosů. 
Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro konstatování 
výsledku ověření. 

Podle našeho názoru je oddělená evidence nákladů a výnosů České pošty, s. p. za účetní 
období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 ve všech významných ohledech sestavena v souladu 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-21 485/2018-
611/VI. vyř. 

 

V Praze, dne 23. července 2019 

 

Auditorská společnost:      Statutární auditor: 

 

 

BDO Audit s.r.o. Ing. Ondřej Šnejdar  

evidenční číslo 018 evidenční číslo 1987  
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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., která byla novelizována v roce 2017 
vyhláškou č. 404/2017 Sb. s účinností od 1.1.2018, 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 1.1.2019 do 31.12.2019. 
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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. 

Způsob přiřazení společných nákladů popisuje rovněž Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
97/67/ES. Podle této směrnice společné náklady, to jest náklady, jež nemohou být přímo 
přiřazeny k jednotlivé službě, budou přiděleny takto: 
(i) kdykoli to bude možné, budou společné náklady přiděleny na základě přímé analýzy původu 
nákladů samých; 
(ii) nebude-li přímá analýza možná, společné nákladové kategorie budou přiděleny na základě 
nepřímé vazby na jinou nákladovou kategorii nebo skupinu nákladových kategorií, pro které je 
možné přímé přiřazení nebo přidělení; nepřímá vazba bude založena na srovnatelných 
nákladových strukturách; 
(iii) nebude-li možno nalézt ani přímého ani nepřímého společného jmenovatele pro přidělení 
nákladů, nákladová kategorie bude přidělena na základě všeobecného přiřazujícího činitele 
vypočítaného použitím poměru veškerých nákladů přímo nebo nepřímo přiřazených nebo 
přidělených každé z vyhrazených služeb na jedné straně a ostatním službám na straně druhé. 

Držitel poštovní licence je povinen předložit výsledky oddělené evidence nákladů a výnosů 
prostřednictvím výkazů uvedených v příloze k vyhlášce č. 465/2012 Sb. ve znění vyhlášky č. 
404/2017. 
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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. 2019 do 31. 12. 2019. 

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-21 485/2018-611/VI. vyř. bylo založeno na vzájemném 
a neoddělitelném ověření následujících skutečností: 

 ověření metodiky; 

 ověření Čistých nákladů univerzální služby; 

 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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7 | S t r á n k a  
 
 
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. 

 

4.1 Ověření metodiky 

Ověření metodiky probíhalo v následujících krocích: 

a) Ověření souladu s příslušnou domácí legislativou a s další související legislativou EU 

b) Ověření souladu se schválenou metodikou 

c) Ověření alokačních veličin použitých při alokacích nákladů z hlediska příčinné 
souvislosti 

d) Ověření kontrolních mechanismů v Česká pošta, s. p. souvisejících s nákladovým 
modelem 

4.2 Ověření Čistých nákladů univerzální služby 

a) Ověření výpočtu čistých nákladů univerzální služby zaměřené na kontrolou vzorců a 
vzájemných vazeb mezi hodnotami 

4.3 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 

4.4 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 
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