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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí bylo dne 4. července 2019 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto 
znění: 

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, v souladu se zaručeným 
právem a LPS, jakým způsobem stát hospodaří s finančními prostředky daňových 
poplatníků v zájmu zaměstnanců České pošty s.p,. a především k zajištění řádného 
chodu s.p. a jeho zlepšení kvalit, vybavení, zvýšení mezd apod. se obracím na 
ministryni financí s tímto: 
  
"1) Která státní složka dluží od roku 2013 do současnosti České poště s.p. za 
odvedené služby finanční prostředky 
2) Kde se tyto uvolněné finanční prostředky daňových poplatníků náležící České 
poště s.p. od roku 2013 do současnosti nacházejí. 
3) Která složka státní správy je povinna za provedené služby České poště s.p. 
hradit a v jaké výši, zda-li měsíčně či ročně 
4) Zda-li Ministerstvo financí ČR je oprávněno dlužnou částku České poště s.p. 
uhradit a následně za provedené služby dlužníkovi zkrátit rozpočet, než dojde  
k totálnímu rozpadu České pošty s.p. (likvidaci), která nemůže v konkurenci obstát  
i z důvodů, že nemůže obcházet zákon a krátit daně jako ostatní konkurenční firmy 
(nedodržují zákoník práce, neodvádí za své zaměstnance daně, zdravotní a sociální 
pojištěni v plném rozsahu, zaměstnávají na dohodu o provedení práce, činnosti nad 
zákonných 300 hodin i několik let – tzv. Schwarz systém apod.)" 
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K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. Primárně je nutné 
konstatovat, že zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o poštovních službách“), kterým je systém úhrady čistých 
nákladů univerzální služby (dále jen „ČNUS“) upravován, je v gesci Ministerstva 
průmyslu a obchodu. Regulatorní funkci poté v souladu s tímto zákonem  
(vč. ověřování výše ČNUS a jejich úhrady) vykonává Český telekomunikační úřad. 
Kompetence Ministerstva financí v dané oblasti jsou proto omezené a může Vám tak 
poskytnout tyto informace: 

Dne 25. 5. 2015 schválila vláda návrh novely Zákona o poštovních službách, kterým 
byl nahrazen systém úhrady ČNUS. Namísto kompenzačního fondu je nyní 
prokazatelná ztráta kryta z prostředků státního rozpočtu (SR), resp. z rozpočtu 
kapitoly Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Maximální výše kompenzace  
za rok 2015 byla stanovena ve výši 700 mil. Kč, za rok 2016 ve výši 600 mil. Kč  
a od roku 2017 ve výši 500 mil. Kč. Čisté náklady za léta 2015 až 2017 v souhrnné 
výši 1,8 mld. Kč již byly České poště, s.p. z rozpočtu ČTÚ v roce 2018 
vyplaceny. 

Vláda svým usnesením č. 219 ze dne 22. 3. 2017 následně rozhodla o zrušení 
tzv. kompenzačního fondu i pro roky 2013 a 2014, vč. úhrady souvisejících čistých 
nákladů ze SR (ve výši 800 mil. Kč za oba roky – 200 mil. Kč v roce 2018, 
300 mil. Kč v roce 2019 a 300 mil. Kč v roce 2020). 

Náklady České poště, s.p. za léta 2013 a 2014 doposud uhrazeny nebyly, jelikož 
jejich úhrada je podmíněna schválením předmětné novely. Návrh byl po 
schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR předložen Senátu. Jeho další 
projednávání můžete sledovat na internetových stránkách Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR – http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=202. Vyplacení ČNUS 
kromě faktu, že novela zatím nebyla schválená (pro vyplacení tedy není zákonná 
opora), komplikuje i to, že v rámci projednávání příslušné novely je diskutována  
i řada pozměňovacích návrhů. Např. na zvýšení úhrady 800 mil. Kč za léta 2013  
a 2014 o dodatečných 610,4 mil. Kč či na navýšení limitu pro úhradu čistých nákladů 
z aktuálně platných 500 mil. Kč na 1,5 mld. Kč.  

Z pohledu rozpočtového krytí úhrady ČNUS lze uvést, že v roce 2019 rozpočet ČTÚ 
disponuje k financování ČNUS částkou 1 mld. Kč. V aktuálním návrhu rozpočtu 
schváleném vládou a střednědobém výhledu je rozpočtováno pro rok 2020 
800 mil. Kč, pro rok 2021 500 mil. Kč a pro rok 2022 500 mil. Kč. Úhrada ČNUS 
je tak rozpočtově pokryta, resp. částky obsažené v předloženém návrhu zákona jsou 
již promítnuty ve schváleném státním rozpočtu i střednědobém výhledu. Ve věci 
skutečné úhrady ČNUS za rok 2018 a roky další však Ministerstvo financí 
upozorňuje, že úhrada je podmíněna notifikací ze strany Evropské komise. 
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V souladu s výše uvedeným Vám k jednotlivým bodům Ministerstvo financí sděluje 
následující: 

1) Která státní složka dluží od roku 2013 do současnosti České poště s.p. 
za odvedené služby finanční prostředky 

Stát nedluží od roku 2013 do současnosti České poště, s.p. za odvedené služby 
žádné finanční prostředky. Čisté náklady za léta 2015 až 2017 v souhrnné  
výši 1,8 mld. Kč již byly České poště, s.p. z rozpočtu ČTÚ vyplaceny, a to v roce 
2018. Výši čistých nákladů za rok 2018 doposud Česká pošta ČTÚ k ověření 
nepředložila (termín pro předložení stanovuje Zákon o poštovních službách do konce 
srpna roku následujícího, tj. do 31. 8. 2019). Rok skutečné úhrady je však odvislý 
i od okamžiku notifikace ze strany Evropské komise. 

Zrušení tzv. kompenzačního fondu pro roky 2013 a 2014 (a souvztažně úhrada 
ČNUS za tato léta ze SR) doposud nebylo schváleno. Pro úhradu z prostředků SR 
tedy v současné době neexistuje žádná právní opora. 

2) Kde se tyto uvolněné finanční prostředky daňových poplatníků náležící České 
poště s.p. od roku 2013 do současnosti nacházejí. 

Prostředky pro financování prokazatelné ztráty vzniklé držiteli poštovní licence 
z poskytování základních poštovních služeb jsou alokovány v rozpočtu ČTÚ. Z toho 
budou po splnění zákonných podmínek držiteli poštovní licence uvolněny. Pro tyto 
účely disponuje rozpočet ČTÚ v roce 2019 částkou 1 mld. Kč. V aktuálním návrhu 
rozpočtu schváleného vládou a střednědobém výhledu je poté rozpočtováno  
pro rok 2020 ve vyši 800 mil. Kč, pro rok 2021 ve výši 500 mil. Kč a pro rok 2022  
ve výši 500 mil. Kč.  

3) Která složka státní správy je povinna za provedené služby České poště s.p. 
hradit a v jaké výši, zda-li měsíčně či ročně 

Regulatorní funkci (vč. ověřování výše ČNUS a jejich úhrady) vykonává v souladu 
se Zákonem o poštovních službách ČTÚ. Dle příslušného zákona je limit výše 
úhrady ČNUS za rok 2017 a roky další stanoven ve výši 500 mil. Kč ročně. Úhrada  
je provedena po předložení a ověření výše čistých nákladů v zákonných termínech  
a za každý rok je prováděna v souhrnné roční výši. Právní úprava nicméně umožnuje 
i využití mechanismu zálohové úhrady. 

4) Zda-li Ministerstvo financí ČR je oprávněno dlužnou částku České poště s.p. 
uhradit a následně za provedené služby dlužníkovi zkrátit rozpočet, než dojde 
k totálnímu rozpadu České pošty s.p. (likvidaci), která nemůže v konkurenci obstát 
i z důvodů, že nemůže obcházet zákon a krátit daně jako ostatní konkurenční firmy 
(nedodržují zákoník práce, neodvádí za své zaměstnance daně, zdravotní a sociální 
pojištěni v plném rozsahu, zaměstnávají na dohodu o provedení práce, činnosti nad 
zákonných 300 hodin i několik let – tzv. Schwarz systém apod.) 
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Je nutné konstatovat, že žádná dlužná částka ze strany státu vůči České poště, s.p. 
nevznikla. K úhradě vzniklých a ověřených ČNUS je kompetentní ČTÚ, v jehož 
rozpočtu jsou potřebné zdroje alokovány a jsou vypláceny v souladu se Zákonem  
o poštovních službách. Poskytnutí jakýchkoliv prostředků České poště, s.p. mimo 
režim upravený příslušným zákonem by mohlo být vyhodnoceno jako poskytnutí 
nedovolené veřejné podpory, se všemi důsledky z toho vyplývajícími.  

 
Zbývající části podání v bodech 5) až 10) Ministerstvo financí dle obsahu vyhodnotilo 
jako podněty, nikoliv jako žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/16999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Proto byla tato část 
podání předána příslušnému odbornému útvaru Ministerstva financí k přímému 
vyřízení v souladu s platnými právními předpisy.  
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