VI.
NÁVRH
VYHLÁŠKA
ze dne ……… 2012,
kterou se stanoví postup při výpočtu čistých nákladů z poskytování základních
poštovních služeb
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 § 34b odst. 7 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 postup Českého telekomunikačního úadu při
stanovení čistých nákladů, postupu pro výpočet čistých nákladů jednotlivých základních
služeb, postupu pro vymezení nehmotných a tržních výhod a jiných skutečností podle § 34b
odst. 1 zákona, a doklady, kterými musí být tyto výpočty doloženy.
Při určování jednotlivých podmínek se bude vycházet z požadavků Přílohy č. 1
směrnice 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997, ve znění pozdějších změn, a výsledků
Projektu realizovaného Českým telekomunikačním úřadem, jehož cílem je zpracovat mimo
jiné i metodiku pro výpočet čistých nákladů na poskytování základních služeb (dále jen
„Projekt ČTÚ“), a z výsledků odborných konzultací, zejména se stávajícím držitelem poštovní
licence. Získaná metodika by měla být ověřena ve spolupráci s držitelem poštovní licence.
Dalšími požadovanými výstupy Projektu ČTÚ by měly být i způsoby určení nehmotných
a tržních výhod a výpočet jejich výše. Český telekomunikační úřad předpokládá, že veškeré
výstupy z tohoto 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
Způsob výpočtu čistých nákladů z poskytování základních služeb
V tomto ustanovení by měl být proveden popis základního postupu při výpočtu
čistých nákladů.
Podle zákona se čistými náklady rozumí rozdíl mezi efektivně a účelně vynaloženými
náklady, které jsou nezbytné na poskytování základní služby, a výnosy získanými
z poskytování základní služby. Čisté náklady na plnění povinnosti poskytovat základní služby
se stanoví jako rozdíl mezi čistými náklady provozovatele s povinností poskytovat základní
služby a téhož provozovatele bez povinnosti poskytovat základní služby.
Pro správné vyčíslení čistých nákladů je třeba namodelovat chování držitele poštovní
licence, kdyby mu nebyla uložena povinnost poskytování základních služeb, a to včetně
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odhadu souvisejících nákladů a výnosů. Zásadní je správné vyčíslení nákladů, kterým by se
držitel poštovní licence mohl vyhnout, kdyby mu povinnost poskytování základních služeb
nebyla uložena.
Výpočet by měl v souladu s Přílohou č. 1 Směrnice, část B, vycházet z nákladů
připadajících na
1. prvky určených služeb, které lze poskytovat pouze se ztrátou nebo za nákladových
podmínek, které nejsou běžnými obchodními podmínkami (například jednotné ceny
základních služeb, poskytování určitých bezplatných služeb, apod.),
2. určité uživatele nebo jejich skupiny, kterým lze při zohlednění nákladů na poskytování
zmíněných služeb poskytovat službu pouze se ztrátou nebo za nákladových podmínek,
které nejsou běžnými obchodními podmínkami.
Specifikace konkrétních metod je rovněž jedním z očekávaných výstupů Projektu ČTÚ.
§4
Nehmotné a tržní výhody
V tomto ustanovení by měly být popsány jednotlivé nehmotné a tržní výhody, které
držitel poštovní licence může získat v souvislosti s poskytováním základních služeb, včetně
postupu při jejich finančním vyjádření. Budou zohledněna i specifika vyplývající z povinností
uložených stávajícímu držiteli poštovní licence jinými právními předpisy.
Způsoby určení nehmotných a tržních výhod a výpočet jejich výše by měl být jedním
z výstupů Projektu ČTÚ. Český telekomunikační úřad i v tomto případě předpokládá, že
k tomuto budou provedeny konzultace s odbornou veřejností.
§5
Stanovení čistých nákladů jednotlivých základních služeb
V tomto ustanovení by měl být proveden popis způsobu stanovení čistých nákladů
jednotlivých základních služeb v souladu s § 34b odst. 2 a 3 zákona. Metodika stanovení je
dalším z očekávaných výstupů Projektu ČTÚ.
§6
Náklady a výnosy poskytovatele základních služeb
V tomto ustanovení by měl být určen postup pro zjištění nákladů a výnosů
podnikatele, kterému byla uložena povinnost poskytovat základní služby. V maximální
možné míře je třeba vycházet z ustanovení čl. 14 směrnice 97/67/ES ze dne 15. prosince
1997, ve znění pozdějších změn, která určují obecně principy přiřazení nákladů na jednotlivé
služby.
§7
Doklady, kterými musí být doložena žádost o úhradu čistých nákladů
V tomto ustanovení by měly být určeny doklady, které musí poskytovatel základních
služeb přiložit ke své žádosti o úhradu čistých nákladů a ze kterých bude Český
telekomunikační úřad vycházet při svém výpočtu čistých nákladů. Veškeré údaje v žádosti
o úhradu čistých nákladů musí být v souladu s údaji auditované účetní uzávěrky za příslušné
zúčtovací období.
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§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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