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Čj. 4 637/2006-611 

 
 
 

Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 2b zákona 
č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších 
předpisů, vydává podle § 34a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně 
některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, toto  

 
cenové rozhodnutí 
č. CR/P/04.2006-1, 

 
kterým se stanoví seznam poštovních služeb do zahraničí a zahraničních poštovních služeb 
s regulovanými cenami. 

 
Část I. 

 
Seznam vybraných základních poštovních služeb do zahraničí, u kterých se uplatňují 

úředně stanovené maximální ceny 
 

 Pol. č. Číselný kód SKP 
(Standardní 
klasifikace 
produkce) 

Název 
 
 

 
1 

 
64.11 

 
Základní poštovní služby do zahraničí a služby související 
s poskytováním základních poštovních služeb do zahraničí 
(doplňkové služby), z toho jen: 

 
 

 
 
 
64.11.12 
64.11.13 
64.11.14 
64.11.15 

 
obyčejná zásilka do zahraničí, obyčejný tiskovinový pytel do 
zahraničí, obyčejná slepecká zásilka do zahraničí, doporučená 
zásilka do zahraničí, doporučený tiskovinový pytel do zahraničí, 
doporučená slepecká zásilka do zahraničí, cenné psaní do 
zahraničí, standardní balík do zahraničí, cenný balík do zahraničí, 
poštovní poukázka hotovost - hotovost do zahraničí, dodejka, 
dodání do vlastních rukou adresáta, dobírka, žádost o změnu 
uzavřené smlouvy, poštovní zásilky a poštovní poukázky pro 
válečné zajatce a civilní internované osoby. 
 

 
Úředně stanovené maximální ceny jsou uvedeny v cenovém rozhodnutí Českého 

telekomunikačního úřadu č.  CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných 
základních poštovních služeb do zahraničí. 



 
Část II. 

 
Seznam  poštovních služeb do zahraničí a zahraničních poštovních služeb, u kterých se 

uplatňují věcně usměrňované ceny  
 

Pol. č. Číselný kód SKP 
(Standardní 
klasifikace 
produkce) 

Název 
 
 

 
1 

 
64.11 
 

 
Základní poštovní služby do zahraničí a zahraniční poštovní 
služby, které jsou zveřejněné v Poštovním věstníku částka 
3/2005, kromě cen poštovních služeb uvedených v Části I.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
64.11.12 
64.11.13 
64.11.14 
64.11.15 
 
 
 

 
a) Základní poštovní služby do zahraničí: 

Obyčejná služba (do zahraničí) 
Obyčejná služba – tiskoviny (do zahraničí) 
Obyčejná služba pro nevidomé (do zahraničí) 
Doporučená služba (do zahraničí) 
Doporučená služba – tiskoviny (do zahraničí) 
Doporučená služba pro nevidomé (do zahraničí) 
Balíková služba (do zahraničí) 
Poštovní poukaz hotovost – hotovost (do zahraničí) 

b) Služby související s poskytováním základních poštovních 
služeb do zahraničí (doplňkové služby) 

 
c) Služby související s poskytováním zahraničních poštovních 

služeb, a to těch, jejichž zajišťování je závazkem České 
republiky vyplývající z členství ve Světové poštovní unii. 

 
 

Podle § 34a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů 
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s právem Evropských 
společenství a Světové poštovní unie, regulace formou věcně usměrňovaných cen spočívá 
v závazném postupu při kalkulaci cen základních poštovních služeb. Do cen lze promítnout jen 
ekonomicky oprávněné náklady na poskytování těchto služeb v odpovídající kvalitě a se 
stanovenou dostupností a přiměřený zisk. 

 
Pro regulaci cen pomocí úředně stanovených cen nebo věcně usměrňovaných cen se 

a) za ekonomicky oprávněné náklady považují náklady pořízení odpovídajícího množství 
přímého materiálu, mzdové a ostatní osobní náklady, technologicky nezbytné  ostatní 
přímé a nepřímé náklady a náklady oběhu; při posuzování ekonomicky oprávněných 
nákladů se vychází z dlouhodobě obvyklé úrovně těchto nákladů. Za ekonomicky 
oprávněné náklady se nepovažují náklady definované ve Výměru MF č. 01/2006, kterým 
se vydává zboží s regulovanými cenami – Část II. Seznam zboží, u něhož se uplatňují 
věcně usměrňované ceny.  

 

 

Za ekonomicky oprávněné náklady se nepovažují obvykle: 



- penále, poplatky z prodlení1), úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související s 
investiční výstavbou, 

- zaviněná manka, 

- škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených 
živelními pohromami), včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace 
zásob, náhrady škod a odškodnění, 

- veškeré odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, 

- pokuty, poplatky z prodlení, úroky z prodlení, penále, popř. jiná plnění, za nedodržení 
povinností podle smluv a předpisů (včetně ekologických), 

- nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby 
(zmařené investice), 

- náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj, 

- přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy 
(např. za škody způsobené na zemědělských půdách), 

- odpisy promlčených a nedobytných pohledávek, 

- platby za promlčené dluhy, 

- opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny, 

- zvýšení cen vstupů, které ještě neprošly procesem zpracování, 

- odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle zvláštního právního 
předpisu,2) 

- důchodové připojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem nad limit stanovený 
zvláštním právním předpisem,3) 

- odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného podle 
zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

- výdaje na reprezentaci, 

- cestovné vyplácené nad rámec zvláštního právního předpisu,4) 

- finanční vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené zvláštním právním 
předpisem,5) 

- platby pojistného za pojištění škod způsobených statutárními orgány právnických osob, 

- odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených na 
celkovém počtu zaměstnanců, 

- příspěvky na závodní stravování v cizích zařízeních nad 55 % ceny jídel. 
 
 

 

 

1) Např. § 723 občanského zákoníku. 
2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
3) §24 odst. 2 písm. zj) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů. 
5) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

b) za přiměřený zisk považuje zisk odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému 
při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost 
použitého kapitálu v přiměřeném časovém období. 

  



 
 

Část III. 
 

Obecná ustanovení 
 
(1) Toto cenové rozhodnutí je závazné pro držitele poštovní licence.  
 
(2) Úředně stanovenou maximální cenu  nelze navýšit o žádné další částky a je pro spotřebitele 

jak fyzické, tak právnické osoby konečná. 
 
(3) Podle § 52 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ceny poštovních služeb 

držitele poštovní licence jsou osvobozeny od daně přidané hodnoty. 
 
(4) Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. května 2006.   

                                    
     
 
 
 
 
 


