IV.
NÁVRH
VYHLÁŠKA
ze dne ……… 2012,
kterou se stanoví způsob vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele
poštovní licence
Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 33a odst. 2 zákona, ve znění zákona
č. xxx/2012 Sb.:
§1
Předmět úpravy
V tomto ustanovení bude vymezen předmět úpravy. V souladu se zmocňovacím
ustanovením by měla vyhláška stanovit způsob vedení oddělené evidence nákladů a výnosů,
metodiku účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování včetně stanovení
přiměřeného zisku a strukturu vykazovaných informací.
Při určování jednotlivých podmínek se bude vycházet z požadavků směrnice
97/67/ES ze dne 15. prosince 1997, ve znění pozdějších změn (dále jen „Směrnice“),
výsledků Projektu realizovaného Českým telekomunikačním úřadem, jehož cílem je
zpracovat podrobnou metodiku vedení oddělené evidence nákladů a výnosů a metodiku pro
výpočet čistých nákladů na poskytování základních služeb (dále jen „Projekt ČTÚ“),
a z výsledků odborných konzultací, zejména se stávajícím držitelem poštovní licence.
Získané metodiky by měly být ověřeny ve spolupráci s držitelem poštovní licence. Český
telekomunikační úřad předpokládá, že veškeré výstupy z projektu budou konzultovány
s odbornou veřejností tak, aby vyhovovaly uplatňované praxi na trhu poštovních služeb.
§2
Vymezení pojmů
Ustanovení by mělo vymezovat pojmy, které budou používané v této vyhlášce
a nejsou definovány v zákoně a jejichž vymezení je pro účely této vyhlášky nezbytné.
§3
Metodika účelového členění nákladů a výnosů
V tomto ustanovení budou stanoveny metody pro členění nákladů a výnosů. Držitel
poštovní licence člení náklady a výnosy podle účelu, na který byly vynaloženy nebo se
kterým souvisí (viz § 5 této vyhlášky).
Členění podle účelu je alespoň tak podrobné, aby každá základní služba byla
sledována odděleně. Celková výše nákladů a výnosů z oddělené evidence musí odpovídat
příslušným záznamům z roční účetní uzávěrky. Rozsah a struktura požadovaného členění
bude detailně stanovena na základě výsledků Projektu ČTÚ. V případě využitelnosti postupů
uplatňovaných v rámci stávající rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu budou tyto
uplatněny v nejvyšší možné míře.
§4
Metodika přiřazování nákladů a výnosů
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Toto ustanovení by mělo stanovit konkrétní způsoby a metody pro přiřazování
nákladů a výnosů jednotlivým procesům v rámci poštovní činnosti, přičemž tyto budou
respektovat současná pravidla. Při stanovení způsobu a metod pro přiřazování bude
vyhláška vycházet z ustanovení čl. 14 Směrnice.
§5
Způsob vedení oddělené evidence nákladů a výnosů
V tomto ustanovení by měly být stanoveny způsoby vedení oddělené evidence
nákladů a výnosů a to tak, aby bylo možné zřetelně rozlišovat mezi veškerými službami
a produkty držitele poštovní licence, které jsou součástí základních služeb, a těmi, které
jejich součástí nejsou. Oddělené účetnictví bude použito zejména jako podklad pro výpočet
čistých nákladů poskytování základních služeb.
§6
Přiměřený zisk
V tomto ustanovení by měla být stanovena výše přiměřeného zisku a způsob
(metoda) jeho výpočtu pro poštovní služby. Toto je rovněž jedním z očekávaných výstupů
Projektu ČTÚ.
§7
Struktura vykazovaných informací
Ustanovení by mělo stanovit strukturu vykazování výsledků oddělené evidence
nákladů a výnosů. Nedílnou součástí tohoto přehledu je i podrobný popis postupu všech
výpočtů, zejména alokačních poměrů s uvedením hodnot všech použitých parametrů.
Současně budou předloženy i závěry ověřování v souladu s § 33a odst. 4 zákona, ve znění
implementační novely.
§8
Účinnost
V tomto ustanovení bude určen okamžik účinnosti předmětné vyhlášky tak, aby
respektoval její účel prováděcího předpisu k zákonu a rovněž potřeby aplikační praxe.

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
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