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1. POPIS SPOLEČNOSTI
Česká pošta, s.p. (dále jen „společnost”) je státní podnik
100 % vlastněný státem. Společnost byla založena
Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1. ledna 1993 se sídlem
v Praze 3, Olšanská 38/9, Česká republika, IČO 47114983.
Hlavním předmětem činnosti společnosti je:
a) výkon poštovního provozu na území České republiky
v rozsahu
- podání, přeprava a dodání poštovních zásilek včetně
elektronické pošty a zabezpečení poštovního a platebního
styku ve vnitřním poštovním styku,
- podání, přeprava a dodání poštovních zásilek včetně
elektronické pošty a poskytování peněžních služeb podle
mezinárodních dohod v mezinárodním poštovním styku,
- expresní a kurýrní doprava zásilek se zaručenou dobou
dodání včetně mezinárodního poštovního styku,
b) výstavba, provoz a rozvoj jednotné sítě pošty na území
České republiky a činnosti z toho vyplývající včetně servisní
činnosti pro tuzemské a zahraniční zařízení podmiňující nebo
související s provozem sítě pošty,
c) vývoj, dovoz a vývoz technických a provozních prostředků
pošty.
Česká pošta je organizačně členěna na generální ředitelství a
10 odštěpných závodů:
- Generální ředitelství, Olšanská 38/9, Praha 3,
- Střední Čechy, Politických vězňů 909/4, Praha 1,
- Jižní Čechy, Senovážné náměstí 240, České Budějovice,
- Západní Čechy, Solní 260, Plzeň,
- Severní Čechy, Berní 2119, Ústí nad Labem,
- Východní Čechy, Na Hrádku 105, Pardubice,
- Jižní Morava, Orlí 655, Brno,
- Severní Morava, Poštovní 1368, Ostrava,
- Mezinárodní provoz, Plzeňská 290, Praha 5 Košíře,
- Dodavatelské a obchodní služby,
Ortenovo náměstí 542, Praha 7,
- VAKUS, Wolkerova 480, Vítkov.

1. Description of the Company
Česká pošta, s.p. (“the Company”) is a company wholly
owned by the Czech government. The Company was formed
by the Ministry of Transportation and Communications of the
Czech Republic on 1 January 1993. The Company's
registered office is in Prague 3, Olšanská 38/9, Czech
Republic, and its business registration number (IČO) is
47114983.
The Company is engaged primarily in:
a) the performance of postal operations in the territory of the
Czech Republic within the following scope
:- posting, transport and delivery of mail, including electronic
mail, and ensuring of postal system and system of payments
in the internal postal system;
- posting, transport and delivery of mail, including electronic
mail, and providing of money services in accordance with
international agreements applicable to the international postal
system;
- express and courier transport of mail with a guaranteed
delivery within an agreed period of time, including the
international postal system;
b) the construction, operations and development of a
standardized postal network in the territory of the Czech
Republic and related activities, including service provided for
domestic and foreign equipment that is essential or that
relates to the postal network operations;
c) the development, import and export of technical and
operational facilities of the post.
The Company has a headquarters office and 10 branches
located throughout the Czech Republic, as follows:
- Headquarters, Olšanská 38/9, Prague 3,
- Central Bohemia, Politických vězňů 909/4, Prague 1,
- South Bohemia, Senovážné náměstí 240, České
Budějovice,
- West Bohemia, Solní 260, Plzeň,
- North Bohemia, Berní 2119, Ústí nad Labem,
- East Bohemia, Na Hrádku 105, Pardubice,
- South Moravia, Orlí 655, Brno,
- North Moravia, Poštovní 1368, Ostrava,
- International Operations, Plzeňská 290, Prague 5 Košíře,
Supplier and Commercial Services, Ortenovo náměstí 542,
Prague 7,
- VAKUS Computer Center, Wolkerova 480, Vítkov.

V roce 2004 byly provedeny změny v zápisu do obchodního
rejstříku. Usnesením Městského soudu v Praze byla v březnu
provedena změna zástupce generálního ředitele, náměstka
pro ekonomiku, výmazem Ing. Oldřicha Černocha, CSc. a
zápisem Ing. Víta Šorma, Ph.D. V měsíci dubnu byla
provedena změna zástupce generálního ředitele, zápisem
Ing. Pavla Wenische, náměstka pro obchod. V měsíci září
2004 byla provedena změna generálního ředitele, výmazem
Ing. Jana Přibyla a zápisem JUDr. Karla Kratiny.

In 2004 certain changes were made to the Commercial
Register entry of the Company. Pursuant to the resolution of
the Municipal Court in Prague, Ing. Oldřich Černoch, CSc. was
deleted as the Deputy General Director for Finance in March
2004 and replaced by Ing. Vít Šorm, Ph.D. In April 2004, the
Deputy General Director for Trade Ing. Pavel Wenisch was
entered in the Commercial Register. In September 2004, Ing.
Jan Přibyl was deleted as the General Director and replaced by
JUDr. Karel Kratina.
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2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o
účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu, podle Českých
účetních standardů pro podnikatele ve znění platném pro
rok 2004 a podle postupů účtování pro podnikatele ve znění
platném pro rok 2003 a 2002.
a) Dopad změn zákona o účetnictví
Dopady změn zákona o účetnictví a postupů účtování od 1. 1.
2002 byly zaúčtovány do vlastního kapitálu k 31. 12. 2002. Z
tohoto důvodu nejsou některé údaje v účetní závěrce roku
2003 plně srovnatelné s údaji účetní závěrky roku 2002.
b) Srovnatelnost údajů
V souvislosti se změnami zákona o účetnictví a postupů
účtování dochází ve finančních výkazech ke změnám ve
srovnatelnosti následujících údajů:
Rozvaha
Dohadné účty aktivní i pasivní byly od 1. 1. 2003
převedeny ze skupiny ostatních aktiv a pasiv do skupiny
krátkodobých a dlouhodobých pohledávek a závazků.
Položky rozvahy „ Ostatní poskytnuté zálohy“ se rozdělují v roce 2004 na „Dlouhodobé poskytnuté
zálohy“ a „Krátkodobé poskytnuté zálohy“.
Vzhledem k zásadním změnám ve struktuře účetních výkazů
v jednotlivých účetních obdobích, byla struktura výkazů roku
2002 překlasifikována na strukturu platnou v roce 2003 a
2004.
Výkaz zisků a ztrát
- Náklady, resp. výnosy (plnění pojišťoven), související s
povodněmi v roce 2002, byly v roce 2002 vykazovány podle
druhového členění v provozních nákladech, v roce 2003
jsou vykázány v mimořádných nákladech a výnosech;
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2. BASIS OF PRESENTATION OF THE FINANCIAL
STATEMENTS
The accompanying financial statements were prepared in
accordance with the Czech Act on Accounting and the related
guidelines, the Czech Accounting Standards for
Entrepreneurs as applicable for 2004 and the relevant
accounting procedures for entrepreneurs as applicable for
2003 and 2002.
a) Impact of the Act on Accounting Amendments
The impact of amendments to the Act on Accounting and to the
accounting procedures for entrepreneurs as of 1 January
2002 was reflected in equity as at 31 December 2002. For this
reason, certain information in the 2003 financial statements is
not fully comparable with the information in the 2002 financial
statements.
b) Information Comparability
In connection with the amendments to the Act on Accounting
and to the accounting procedures for entrepreneurs, the
comparability of balances has been affected in the following
areas:
Balance Sheet
Effective from 1 January 2003 the captions “Gain
contingencies” and “Loss contingencies” were transferred
from “Other assets” and “Other liabilities”, respectively, to
“Short-term and long-term receivables” and “Current and
long-term payables”, respectively
The balance sheet caption “Other advances
granted” was split into “Long-term advances granted” and
Short-term advances granted”.
Due to principal changes in the financial statements structure
in individual accounting periods, the structure of the financial
statements compiled for the year ended 31 December 2002
was reclassified to conform to the structure applicable in 2003
and 2004.
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-Tvorba rezerv a opravných položek je v roce 2004, 2003
a 2002 účtována na vrub nákladů, rozpuštění (respektive
zrušení) opravných položek a rezerv již není od roku 2003
účtováno ve prospěch výnosů, ale ve prospěch nákladů.
Tyto změny jsou vykazovány v rámci samostatné položky
změna stavu rezerv a opravných položek.
Od roku 2003 se neuvádějí položky rozvahy a výkazu
zisku a ztráty v nulové výši.
3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení
účetní závěrky za rok 2004, 2003 a 2002, jsou následující:
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady
s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován
do nákladů na základě předpokládané doby životnosti
příslušného majetku podle odpisového plánu společnosti po
dobu 4 let.
Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč se oceňuje v
pořizovacích cenách a v roce 2004, 2003 a 2002, se odepisuje
jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní
evidenci.
Od roku 2003 se snižuje hranice vstupní ceny pro zařazení
technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
na 40 tis. Kč.
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč (výpočetní
technika nad 10 tis. Kč od roku 2002 do roku 2003) v roce
2004, 2003 a 2002 se oceňuje v pořizovacích cenách, které
zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další
náklady s pořízením související. Úroky a další finanční výdaje
související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění. Od 1. 1.
2003 rozhodla účetní jednotka nezařazovat do pořizovací
ceny dlouhodobého hmotného majetku úroky z úvěrů.
Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje
reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu
ostatních kapitálových fondů. Reprodukční pořizovací cena
tohoto majetku byla stanovena na základě znaleckého
posudku, resp. na základě tržních cen srovnatelného majetku
co do opotřebení a funkčních vlastností.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje pomocí
opravných položek a to zejména v případě projektů, u nichž
není známo, kdy a zda dojde k jejich realizaci, v případě
zpochybnění vlastnického práva soudem a v případě
plánovaného prodeje pokud předpokládaná prodejní cena je
nižší než zůstatková hodnota vykázaná v účetnictví.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o
dotace ze státního rozpočtu a o výnosy z jeho provozu před
uvedením do používání.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného
majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a údržba

Income Statement
- Costs or revenues (indemnification from insurance
companies) regarding the 2002 floods were reported in
operating expenses in 2002, while in 2003 they were
reported in extraordinary gains and losses.
-In 2004, 2003 and 2002, reserves and provisions were
charged to income; from 2003, the reversal of provisions
and reserves is no longer credited to income, but rather to
expenses. These changes are presented within a
separate caption “Changes in reserves and provisions”.
Starting in 2003, the captions in the balance sheet and the
income statement having zero value are not disclosed.
Explanation Added for Translation into English
These financial statements are presented on the basis of
accounting principles and standards generally accepted in the
Czech Republic. Certain accounting practices applied by the
Company that conform with generally accepted accounting
principles and standards in the Czech Republic may not
conform with generally accepted accounting principles in
other countries.
3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The accounting policies applied by the Company in preparing
the 2004, 2003 and 2002 financial statements are as follows:
Intangible Fixed Assets
Intangible fixed assets are valued at their acquisition cost and
related expenses.
Intangible fixed assets with a cost exceeding CZK 60
thousand are amortized in accordance with an amortization
schedule over their estimated useful life, which is four years.
In 2004, 2003 and 2002, small intangible items with a cost of
less than CZK 60 thousand are expensed and carried only in a
subsidiary ledger.
Starting in 2003, the cost threshold for the inclusion of
technical appreciation of intangible fixed assets has been
reduced to CZK 40 thousand.
Tangible Fixed Assets
In 2004, 2003 and 2002, purchased tangible fixed assets with
a cost exceeding CZK 40 thousand (computers over CZK 10
thousand from 2002 to 2003) are recorded at their acquisition
cost that consists of purchase price, freight, customs duties
and other related costs. Interest and other financial expenses
incurred in the construction of tangible fixed assets are also
capitalized. Effective from 1 January 2003 the Company
decided not to capitalize interest on loans in the acquisition
cost of tangible fixed assets.
Tangible fixed assets acquired free of charge are valued at
their replacement cost and are recorded with a corresponding
credit to the Other capital funds account on the date of
acquisition. The replacement cost of these assets is based on
an expert opinion or on market prices of comparable assets in
terms of their wear and tear and performance.
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se účtují do nákladů.
Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč se v roce 2004, 2003 a
2002 odepisuje jednorázově do nákladů a dále je veden
pouze v operativní evidenci. U výpočetní techniky byla v
letech 2002 a 2003 tato hranice snížena na 10 tis. Kč, v roce
2004 se i tento majetek odepisuje jednorázově do nákladů při
menším objemu pořízení. V roce 2004 při obměně většího
množství výpočetní techniky (v souvislosti s přechodem na
novou verzi SAP R3-verze 4.7) byly pořizovací náklady
časově rozlišeny na dvě účetní období, a to ve výši 50% na
vrub nákladů roku 2004. Zbývajících 50% těchto pořizovacích
nákladů bude účtováno na vrub nákladů roku 2005.
Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a
předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Od roku
2002 je předpokládaná životnost dlouhodobého hmotného
majetku stanovena takto:

The Company has adjusted the value of tangible fixed assets
through a provision, particularly in the case of projects the
implementation of which, if any, is uncertain, ownership title is
challenged by court or the estimated selling price has been
determined lower than the net book value of the respective
asset.
Government subsidies contributed towards the acquisition of
tangible fixed assets as well as revenues generated on the
operation of such assets before they are put in use are
deducted from the cost of related asset.
The costs of technical improvements are capitalized. Repairs
and maintenance expenses are expensed as incurred.
In 2004, 2003 and 2002, small tangible items with a cost of
less than CZK 40 thousand were expensed and carried only in
a subsidiary ledger. For computers, this threshold was
reduced to CZK 10 thousand in 2002 and 2003. In 2004,
computers were expensed if acquired in smaller numbers.
Acquisition cost of computers acquired in 2004 in connection
with the transfer to SAP R3 - Release 4.7 is depreciated over
two accounting periods, with 50% of the cost being charged to
income of 2004. The remaining 50% will be charged to income
in 2005.
Depreciation
Depreciation is calculated based on the acquisition cost and
the estimated useful life of related asset. Since 2002, the
estimated useful lives have been as follows:

Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovost a
na bankovních účtech, cenné papíry k obchodování, dlužné
cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti a
ostatní realizovatelné cenné papíry.
Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti,
realizovatelné cenné papíry a podíly a dlužné cenné papíry
držené do splatnosti.
Cenné papíry k obchodování jsou cenné papíry držené za
účelem provádění transakcí na veřejném trhu s cílem
dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu,
maximálně však ročním.
Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry, které
mají stanovenou splatnost a společnost má úmysl a
schopnost držet je do splatnosti.
Cenné papíry a podíly realizovatelné jsou cenné papíry a
podíly, které nejsou cenným papírem k obchodování ani
cenným papírem drženým do splatnosti ani majetkovou
účastí.
Podíly a cenné papíry se od roku 2002 oceňují pořizovacími
cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s
pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a
burzám. U dlužných cenných papírů se účtuje o úrokovém
výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený
úrokový výnos je součástí příslušného účtu cenných papírů.

Financial Assets
Short-term financial assets consist of liquid valuables, cash in
hand and at bank, held-for-trading securities, held-to-maturity
debt securities falling due within one year, and other availablefor-sale securities.
Long-term financial assets consist of ownership interests,
available-for-sale securities and interests, and held-tomaturity debt securities.
Held-for-trading securities are securities that are held for the
purpose of effecting transactions in the market in order to
generate profit from the price variances in the short-run which,
however, will not exceed one year.
Held-to-maturity securities are securities with a defined
maturity that the Company intends and is able to hold to
maturity.
Available-for-sale securities and interests are securities and
interests that are not a held-for-trading security or a held-tomaturity security or ownership interest.
Starting in 2002, interests and securities are valued at their
acquisition cost, which includes the purchase price and direct
costs related to the acquisition, e.g. fees and commissions
paid to agents and stock exchanges. In respect of debt
securities, interest income is recorded observing the matching
and accrual principles. Accrued interest income is included in
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K 31. 12. 2004, 2003 a 2002 se jednotlivé složky finančního
majetku přeceňují níže uvedeným způsobem:
- Cenné papíry k obchodování reálnou hodnotou,změna reálné hodnoty se účtuje do nákladů,
resp. výnosů.
- Realizovatelné cenné papíry a podíly reálnou
hodnotou, změna reálné hodnoty se účtuje do
vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z
přecenění majetku a závazků.
- Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným
vlivem se oceňují pořizovací cenou.
- Cenné papíry držené do splatnosti se upravují o
rozdíl mezi pořizovací cenou bez kuponu a
jmenovitou hodnotou. Tento rozdíl se rozlišuje dle
věcné a časové souvislosti do nákladů nebo výnosů.
Reálná hodnota představuje tržní hodnotu, která je vyhlášena
na tuzemské či zahraniční burze, případně ocenění
kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní
hodnota k dispozici.
Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého
finančního majetku, který se ke konci rozvahového dne
nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty
a je zaúčtovaný jako opravná položka.
Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími
cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru,
nebo prodejní cenou, je-li nižší. Pořizovací cena zásob se v
analytické evidenci sleduje odděleně od nákladů s pořízením
souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.).
Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění
pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných
položek, účtovaných na vrub nákladů na jejich realizační
hodnotu.
Vlastní kapitál
Právní forma společnosti je státní podnik. Majetkové
postavení a fondy podniku se řídí zvláštním zákonem o
státním podniku (č. 77/1997 Sb.). Základní kapitál odpovídá
podle tohoto zákona tzv. kmenovému jmění, tedy obchodnímu
majetku podniku, k němuž má podnik právo hospodaření při
svém vzniku. Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši
zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Ostatní
kapitálové fondy společnost vytváří v souladu s postupy
účtování pro podnikatele podle zákona o účetnictví. Převody
základního kapitálu do Fondu národního majetku, resp.
převody z restitucí, jsou sledovány ve změnách základního
kapitálu.
Dále společnost vytváří rezervní fond ze zisku. Při založení
společnosti byla zakladatelem stanovena výše rezervního
fondu v rozsahu 10 % kmenového jmění. Rezervní fond se
postupně tvoří přídělem ve výši 10 % z čistého zisku ročně.
Povinně vytváří společnost také fond kulturních a sociálních
potřeb. Tvorba a jeho užití je upravena zvláštním zákonem.
Cizí zdroje
Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o
rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s
vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín

the relevant securities account.
As at 31 December 2004, 2003 and 2002, the individual
components of financial assets are revalued using the
following method:
- Held-for-trading securities are revalued to fair value;
the change in the fair value is charged or recognized
to income, as appropriate.
- Available-for-sale securities and interests are
revalued to fair value; the change in the fair value is
recorded in equity through revaluation of assets and
liabilities.
- Ownership interests constituting dominant or
significant influence are valued at cost.
- Held-to-maturity securities and interests are
adjusted for the difference between the acquisition
cost without coupon and the nominal value; the
difference is recognized as a revenue or an expense
under accrual accounting.
The fair value is the market value that is published by the
relevant domestic or foreign stock exchange; or, if the market
value is not available from a public market, is a valuation
amount given in a qualified estimate or in a certified expert's
opinion.
If there is a decrease in the carrying value of long-term
financial assets that are not revalued at the balance sheet
date, the difference is considered a temporary diminution in
value and is recorded as a provision.
Inventory
Purchased inventory is stated at actual cost being determined
at the lower of weighted average or net realizable value. In
subledger accounts, the cost of purchased inventory is
maintained net of the costs related to acquisition (such as
freight, customs duties, commissions, etc.).
Receivables
Both long- and short-term receivables are carried at their
realizable value after provision for doubtful accounts.
Additions to the provision account are charged to income.
Equity
The Company's legal form is that of a state enterprise. The
financial position and funds of a state enterprise are governed
by special legislation, the State Enterprise Act (No. 77/1997
Coll.). Under this act, the basic capital of a state enterprise
corresponds to its fundamental basic capital, i.e. to the
business property to which the entity has a title upon its
establishment. The basic capital of the Company is stated at
the amount recorded in the Commercial Register maintained
in the Municipal Court. Other capital funds are established in
compliance with Accounting procedures for Entrepreneurs
and Act on Accounting. Transfers of basic capital to the
National Property Fund or transfers based on restitution
claims are reported at account Basic capital movements.
In addition, the Company creates a reserve fund from profit.
Upon the establishment of the Company, the level of its
reserve fund was set by its founder at 10% of the fundamental
basic capital. The reserve fund is allocated 10% of profit after
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plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují v jmenovitých
hodnotách.
Krátkodobé a dlouhodobé úvěry se vykazují ve jmenovité
hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých
úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.
Finanční leasing
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje
leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu
najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a
uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené
předem se časově rozlišují.
Devizové operace
Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se oceňují v českých
korunách v kurzu platném ke dni uskutečnění účetního
případu. K rozvahovému dni byly oceněny kurzem
devizového trhu vyhlášeným k 31. 12. Českou národní
bankou.
Realizované kursové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo
nákladů běžného roku. Nerealizované kursové zisky a ztráty
jsou od roku 2002 rovněž součástí výnosů nebo nákladů.
Účtování nákladů a výnosů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s
nímž věcně i časově souvisejí. Tržby se účtují v netto výši, tj.
bez souvisejících daní a slev do období, kdy byl ukončen
převod rizik spojených s vlastnictvím nebo v době poskytnutí
služeb třetím osobám.
Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných
položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou
ke dni sestavení účetní závěrky známa.
Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové
sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého
o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a
nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních
rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl
mezi účetními a daňovými odpisy atd.)
Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad
přechodných rozdílů mezi zůstatkovými cenami aktiv a pasiv z
hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu.
Rozdíly, které vznikly z důvodu prvého roku účtování o
odložené dani ze všech přechodných rozdílů, jsou zaúčtovány
do vlastního kapitálu.
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tax annually.
In addition, the Company is required to create a cultural and
social fund. The additions to and disposals from the fund are
governed by special legislation.
Reserves and Liabilities
The Company creates legal reserves within the meaning of
the Act on Reserves and reserves for losses and risks if the
related title, amount and timing can be reliably estimated and
the accrual and matching principles are observed.
Long-term liabilities and current liabilities are carried at their
nominal values.
Short-term and long-term loans are recorded at their nominal
values. Any portion of long-term debt, which is due within one
year of the balance sheet date, is regarded as short-term debt.
Financial Leases
The Company records leased assets by expensing the lease
payments and capitalizing the residual value of the leased
assets when the lease contract expires and the purchase
option is exercised. Lease payments paid in advance are
recorded as prepaid expenses and amortized over the lease
term.
Foreign Currency Transactions
Assets and liabilities whose acquisition costs were
denominated in foreign currencies are translated into Czech
crowns at the exchange rate existing as at the transaction
date. On the balance sheet date, they are adjusted to the
foreign currency market rate published by the Czech National
Bank as at 31 December.
Realized exchange rate gains and losses were charged or
credited, as appropriate, to income for the year. From 2002
unrealized exchange rate gains and losses are also
recognized or charged, as appropriate, into income.
Recognition of Expenses and Revenues
Revenues and expenses are recognized on an accrual basis,
that is, they are recognized in the periods in which the actual
flow of the related goods or services occurs, regardless of
when the related monetary flow arises. Sales are recognized
net of sales taxes and discounts when delivery has taken
place and transfer of risks and rewards has been completed or
at the moment of provision of services to third parties.
The Company recognizes as an expense any additions to
reserves for or provisions against risks, losses or physical
damage that are known as at the financial statements date.
Income Tax
The corporate income tax expense is calculated based on the
statutory tax rate and book income before taxes, increased or
decreased by the appropriate permanent and temporary
differences (e.g. non-deductible reserves and provisions,
entertainment expenses, differences between book and tax
depreciation, etc.).
The deferred tax position reflects the net tax effects of
temporary differences between the carrying amounts of
assets and liabilities for financial reporting purposes and the
amounts used for corporate income tax purposes.
Differences arising from all temporary differences due to the
first year of accounting for deferred tax are recorded in equity.
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK
Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

4. FIXED ASSETS
Intangible Fixed Assets (in CZK thousands)
COST

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v
rozvaze činila v pořizovacích cenách k 31. 12. 2004, 31. 12.
2003 a 31. 12. 2002 83 775 tis. Kč, 66 370 tis.Kč a 46 297 tis. Kč.

The total value of small intangible fixed assets which are not
reflected in the accompanying balance sheet was CZK 83,775
thousand, CZK 66,370 thousand and CZK 46,297 thousand at
acquisition cost as at 31 December 2004, 2003 and 2002,
respectively
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Počáteční zůstatek
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Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného
v rozvaze činila v pořizovacích cenách k 31. 12. 2004, 31. 12.
2003 a 31. 12. 2002, 1 281 231 tis. Kč, 910 626 tis. Kč a 901
277 tis. Kč.
Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného
majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím
opravných položek na vrub nákladů (viz odstavec 7).
Společnost netvořila v roce 2004, 2003 a 2002 zákonné
rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku
s přihlédnutím k pravidelnému rozsahu jeho oprav
a udržování.
V roce 2004, 2003 a 2002, společnost získala bezplatně
dlouhodobý hmotný majetek ve výši 5 415 tis.Kč,193 tis. Kč a
23 637 tis. Kč. Jedná se o majetek a pozemky získané
v restituci, převedené od společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.
(dokončení delimitace majetku) a Okresních úřadů.
Z dlouhodobého hmotného majetku společnosti k 31. 12.
2004, 31. 12. 2003 a 31. 12. 2002, se určité položky (málo
využívané rekreační objekty, nemovitost v Opletalově ulici
v Praze, nevyužívané pozemky, zrušené pošty, sklady, bytové
jednotky, ubytovny apod.) v pořizovací ceně 124 201 tis. Kč,
29 612 tis. Kč a 74 348 tis. Kč s oprávkami v hodnotě 42 232
tis. Kč, 14 562 tis. Kč a 38 441 tis. Kč, nepoužívaly
a ponechávají se k prodeji a rekonstrukci.

The total value of small tangible fixed assets which are not
reflected in the accompanying balance sheet was CZK
1,281,231 thousand, CZK 910,626 thousand and CZK
901,277 thousand at acquisition cost as at 31 December
2004, 2003 and 2002, respectively.
The Company has adjusted the carrying value of certain
tangible assets for diminution in value through provisions
charged against income (see Note 7).
In 2004, 2003 and 2002, the Company did not establish
statutory reserves for repairs of tangible fixed assets, as these
assets are being repaired and maintained on a regular basis.
The Company received for no consideration tangible fixed
assets with original cost of CZK 5,415 thousand, CZK 193
thousand and CZK 23,637 thousand in 2004, 2003 and 2002,
respectively. These assets comprise real property including
land acquired in restitution and transferred from ČESKÝ
TELECOM, a.s. (division of national property) or from district
authorities.
Certain tangible fixed assets (scarcely used recreational
facilities, real property located at Opletalova Street, Prague,
unused land, closed down post office, warehouses,
apartments, lodging houses, etc.) were no longer in service or
were being held for sale or refurbishment. These had a cost of
CZK 124,201 thousand, CZK 29,612 thousand and CZK
74,348 thousand and accumulated depreciation of CZK
42,232 thousand, CZK 14,562 thousand and CZK 38,441
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Společnost má v roce 2004, 2003 a 2002 kromě věcného
břemene pro společnost PCS Praha Center s.r.o. na budově
pošty v Jindřišské ulici, Praha 1, na základě smlouvy uzavřené
dne 16. dubna 1997 s platností do 31. března 2042, dalších
cca 111 drobných věcných břemen (právo vedení kanalizace,
vodovodu, el. a plynové přípojky, teplovodního řadu, práva
vstupu, přístupu, chůze, jízdy, stání služ. automobilu,
předkupní právo a služebnost užívání) především ve
prospěch obecních a městských úřadů, ČESKÉHO
TELECOMU, a.s. a výrobců a distributorů energií.
c)
Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)
Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:

thousand as at 31 December 2004, 2003 and 2002,
respectively.In addition to the easement for the benefit of PCS
Praha Center s.r.o. on the post office building at Jindřišská,
Prague 1 created pursuant to a contract entered into on 16
April 1997, which is in force until 31 March 2042, the Company
has another approximately 111 minor easements (rights of
sewage piping, water mains, power and gas piping
connection, hot-water piping, right of entry, access, crossing,
riding, parking of a company car, pre-emptive right and the
right of use) created to the benefit of above all community and
municipal authorities, ČESKÝ TELECOM, a.s. and power
producers and distributors.
c) Long-Term Financial Investments (in CZK
thousands)
Summary of changes in long-term financial investments:
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Finanční informace o této společnosti byly získány z auditorem
ověřených účetních závěrek.
Společnost neposkytla k 31. 12. 2004, 31. 12. 2003 ani k 31. 12.
2002 společnosti, u které uplatňuje rozhodující vliv, žádnou
půjčku ani úvěr.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady tvoří:
a) 233 630 ks akcií společnosti IPB, a.s. (nyní IP banka, a.s.), v
celkové nominální hodnotě 23 363 tis. Kč a pořizovací ceně 39
717 tis. Kč; v roce 2000 společnost vytvořila k této účasti 100 %
opravnou položku,
b) kapitálová účast v Asociaci direct marketingových agentur ve
výši 80 tis. Kč.
Zásoby
Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob
se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných
položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci
korekce. Opravná položka byla stanovena vedením společnosti
na základě analýzy obratu zásob a pravidelně prováděného
vytřídění nepotřebných a nadbytečných zásob (viz odstavec 7).
Pohledávky
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné,
byly v roce 2004, 2003 a 2002, vytvořeny opravné položky na
základě posouzení jejich stáří a dobytnosti (viz odstavec 7).
K 31. 12. 2004, 31. 12. 2003 a 31. 12. 2002 činily pohledávky po
lhůtě splatnosti více než 180 dní 91 605 tis. Kč, 94 266 tis. Kč a
128 859 tis. Kč, tj. méně jak 1 % ročního obratu.
Společnost dále z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a
vyrovnání či neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení
odepsala do nákladů v roce 2004, 2003 a 2002, pohledávky ve
výši 11 254 tis. Kč, 30 643 tis. Kč a 34 200 tis. Kč.
K 31. 12. 2004, 31. 12. 2003 a 31. 12. 2002 měla společnost
dlouhodobé pohledávky ve výši 10 453 tis. Kč,
12 530 tis. Kč a 8 124 tis. Kč. Pohledávky s dobou splatnosti delší
než 5 let byly k 31. 12. 2004, 31. 12. 2003 a 31. 12. 2002 ve výši 5
252 tis. Kč, 6 889 tis. Kč a 5 048 tis. Kč. Jedná se ve většině
případů o složené jistiny na odběr pohonných hmot
prostřednictvím CCS karet.
Pohledávky za spřízněnými osobami (viz odstavec 21).
Dohadné položky aktivní a pasivní spolu s mimořádnými náklady
a výnosy jsou od roku 2002 ovlivněny metodickou změnou
účtování nákladů a výnosů mezinárodního poštovního provozu.
Jednotlivými poštovními správami dosud nepotvrzené provozní
odpočty o příchozích a odchozích poštovních zásilkách byly na
základě provozních statistik zaúčtovány do dohadných položek
aktivních a pasivních se souvztažným zápisem na účty
provozních nákladů a výnosů.
Do mimořádných nákladů a výnosů byly přeúčtovány náklady a
výnosy týkající se příchozích a odchozích mezinárodních zásilek,
vyměněných před 1. 1. 2002, s potvrzenými provozními odpočty v
roce 2002.
Zbývající část aktivních dohadných položek tvoří předpokládané
plnění od pojišťoven, u pasivních dohadných položek
nevyfakturované provozní dodávky služeb

Financial information about this company was obtained from
its standalone audited financial statements.
No loan or credit was granted to the subsidiary as at 31
December 2004, 2003 and 2002.
Other long-term securities and contributions were as follows:
a) 233,630 shares of IPB, a.s., (currently IP banka, a.s.) with
the nominal value of CZK 23,363 thousand and with the cost of
CZK 39,717 thousand; this ownership interest was fully
provided for in 2000;
b) an ownership interest in Asociace direct marketingových
agentur totaling CZK 80 thousand.
Inventory
Excess, obsolete and slow moving inventory has been written
down to its estimated net realizable value by a provision
account. The provision is determined by management based
on the analysis of inventory turnover and based on regular
disposal of obsolete and excessive inventory (see Note 7).
Receivables
Provisions against outstanding receivables that are
considered doubtful were charged to income based on the
aging of receivables and their recoverability in 2004, 2003 and
2002, respectively (see Note 7).
Receivables overdue for more than 180 days totaled CZK
91,605 thousand, CZK 94,266 thousand and CZK 128,859
thousand as at 31 December 2004, 2003 and 2002,
respectively, i.e. less than 1% of annual turnover.
In addition, the Company wrote off irrecoverable receivables
of CZK 11,254 thousand, CZK 30,643 thousand and CZK
34,200 thousand in 2004, 2003 and 2002, respectively, due to
cancellation of bankruptcy proceedings, unsatisfying the
claims in bankruptcy proceedings, etc.
As at 31 December 2004, 2003 and 2002, the Company had
long-term receivables of CZK 10,453 thousand, CZK 12,530
thousand and CZK 8,124 thousand, respectively. Receivables
due after five years amounted to CZK 5,252 thousand, CZK
6,889 thousand and CZK 5,048 thousand as at 31 December
2004, 2003 and 2002, respectively. They relate particularly to
advances for fuelling using the CCS cards.
Receivables from related parties (see Note 21).
Starting in 2002, gain and loss contingencies as well as
extraordinary losses and gains have been affected by the
change in methodology of accounting for expenses and
revenues from international postal operations. Operating
records on incoming and outgoing postal packets so far not
confirmed by individual postal administrations were recorded
as gain or loss contingencies with the corresponding entry to
operating expenses and revenues.Expenses and revenues
relating to incoming and outgoing international postal packets
delivered before 1 January 2002, with confirmed operating
deductions in 2002, were transferred to extraordinary losses
and gains.
The remaining portion of gain contingencies includes
estimated indemnification from insurance companies, while
loss contingencies include unbilled supplies of services.
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7. OPRAVNÉ POLOŽKY

7. PROVISIONS

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv
(uvedených v odstavci 4, 5 a 6).
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Provisions reflect a temporary diminution in the value of
assets (see Notes 4, 5 and 6).
Changes in the provision accounts (in CZK thousands):

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o
rezervách a jsou daňově uznatelné, ostatní opravné položky jsou
daňově neuznatelné.

Legal provisions are created in compliance with the Act on
Reserves and are tax deductible, other provisions are tax
non-deductible.

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

8. SHORT-TERM FINANCIAL ASSETS

Hlavním peněžním ústavem společnosti je Československá
obchodní banka, a.s., u které má založeny dvě cash-poollingové
soustavy účtů s dohodnutými kontokorentními rámci, které jí
umožňují mít záporný zůstatek.
K 31. 12. 2004, 31. 12. 2003 a 31. 12. 2002 nebyl ani u soustavy
svěřených prostředků ani u soustavy běžných účtů kontokorentní
rámec čerpán.

The Company has two cash-pooling sets of accounts and overdraft
facilities (with agreed credit limits) with Československá Obchodní
Banka, a.s., which is its main bank.
As at 31 December 2004, 2003 and 2002, the overdraft facility was
not used with any of the sets of accounts (the entrusted funds or the
current accounts).
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Depozitní směnka Komerční banky, a.s. ve výši 10 000 tis. Kč
slouží jako zajištění bankovní záruky poskytnuté touto bankou
na základě požadavku Ministerstva financí ČR v souvislosti s
prodejem dálničních známek (viz odstavec 18). Depozitní
směnka je sjednaná na období od 18. 3. 2004 do 17. 3. 2005.
Společnost k 31. 12. 2003 vlastnila tři depozitní směnky ING
Bank N.V. v celkové výši 301 429 tis. Kč, které byly na období
od 19. 12. 2003 do 19. 3. 2004, resp. od 12. 6. 2003 do 11. 6.
2004 a od 31. 12. 2003 do 2. 1. 2004.
Ostatní termínované vklady a depozitní směnky měly
splatnost 90 dnů nebo kratší a jsou úročeny tržní úrokovou
sazbou.
V roce 2003 byly uzavřeny „Smlouvy o obhospodařování
cenných papírů“ s Českou spořitelnou, a.s. a s ČP Investem,
a.s. Na základě těchto smluv byly společnosti pověřeny
správou předem stanoveného portfolia a zastupováním
společnosti na trhu s cennými papíry. S Českou spořitelnou,
a.s. byla ukončena spolupráce 22. 10. 2004 se ziskem 890 tis.
Kč. Nominální hodnota Fondu korporátních dluhopisů ČP
Invest, a.s. je 99 852 tis. Kč.
Smlouva o vydávání/odkoupení podílových listů byla 2. 6.
2003 uzavřena s Credit Suisse Asset Management investiční
společnost a.s. Na základě této smlouvy nakoupila dne 16. 6.
2004 Česká pošta, s.p. 99 243 821 kusů podílových listů
otevřeného podílového fondu Credit Suisse CZK. Nominální
hodnota podílových listů ke dni pořízení činí 100 000 tis. Kč.
Společnost nemá v držení krátkodobé cenné papíry, jejichž
tržní hodnota je vyšší než jejich ocenění v účetnictví.
9. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV
Mimořádný nárůst nákladů příštích období je v roce 2004
ovlivněn časovým rozlišením nakoupené výpočetní techniky
po dobu dvou let (časově rozlišeno řádově 87 mil. Kč).
Zbývající relativně fixní část ve všech letech tvoří nájemné
placené předem, pojištění manažerů a rekreačních objektů,
služby nemateriální povahy (odvoz odpadů), nákup
stravenek, ochranných nápojů, podpora SW a úhrady školení.
Tyto náklady jsou účtovány do nákladů období, do kterého
věcně a časově přísluší.
Příjmy příštích období představují zejména časově rozlišené
výnosy za obstaravatelské služby poskytované společnosti
Československá obchodní banka, a.s., Penzijní fond Stabilita,
převod nevyzvednutých poštovních poukázek a hotovostní
úhrada za SIPO a jsou účtovány do výnosů období, do kterého
věcně a časově přísluší.
10. VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál společnosti odpovídá kmenovému jmění
zapsanému v obchodním rejstříku. Původní výše kmenového
jmění zapsaného při založení společnosti byla v roce 2003 na
základě žádosti zakladatele (Ministerstvo informatiky)
snížena v rozsahu změn základního kapitálu vykázaných v
účetnictví k 31. 12. 2002.
Změny základního kapitálu nezapsané v obchodním rejstříku
souvisí především s převody pozemků od Pozemkového

Komerční banka´s depository note totaling CZK 10,000
thousand serves as a security of the bank guarantee provided
by Komerční banka upon the requirement of the Ministry of
Finance of the Czech Republic in connection with the sale of
highway toll stamps (see Note 18). The depository note was
agreed for the period from 18 March 2004 to 17 March 2005.
As at 31 December 2003 the Company held three depository
notes with ING Bank N.V. totaling CZK 301,429 thousand, for
the period from 19 December 2003 to 19 March 2004, 12 June
2003 to 11 June 2004 and 31 December 2003 to 2 January
2004.
The maturity of other term deposits and depository notes is
90 days or shorter and they bear a market interest rate.
In 2003 the Company signed contracts for securities
management with Česká spořitelna, a.s. and ČP Invest, a.s.
Based on these contracts the companies were entrusted with
the administration of pre-defined portfolio and representation
of the Company on securities market. The collaboration with
Česká spořitelna, a.s. was terminated on 22 October 2004
with profit of CZK 890 thousand. The nominal value of ČP
Invest, a.s.'s Corporate Bond Fund is CZK 99,852 thousand.
A contract on the issue/purchase of participation certificates
was signed with Credit Suisse Asset Management investiční
společnost a.s. on 2 June 2003. Based on the contract, Česká
pošta, s.p. purchased 99,243,821 pieces of participation
certificates of Credit Suisse CZK open-end unit trust on 16
June 2004. The nominal value of the participation certificates
was CZK 100,000 thousand as at the acquisition date.
The company holds no short-term securities, the market value
of which exceeds their book value.
9. ACCRUALS AND DEFERRALS
An extraordinary increase in prepaid expenses in 2004 was
due to expenses connected with the purchase of computer
equipment which were deferred for two years (totaling
approximately CZK 87 million). The remaining prepaid
expenses, relatively constant in all periods, relate to prepaid
rent, insurance of managers and recreation facilities, services
of non-material nature (waste disposal), purchase of meal
vouchers, health drinks, SW support and payment of trainings.
These expenses are charged to income for the year in which
they were incurred.
Unbilled revenues include, in particular, accrued revenues
from agency services provided to Československá Obchodní
Banka, a.s., Stabilita Pension Fund, transfer of uncollected
postal orders and cash payments in respect of collective
payment of fees (SIPO), and are recognized into income for
the year in which they were earned.
10. EQUITY
The basic capital of the Company corresponds to its
fundamental basic capital entered in the Commercial
Register. In 2003, upon the founder's request (the Ministry of
Informatics) the fundamental basic capital incorporated in the
Commercial Register was reduced in the scope of the
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fondu ČR, měst a obcí a dokončením delimitace majetku s
ČESKÝM TELECOMEM, a.s.
Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny zejména přídělem ze
zisku na investice, popř. přijatými dary.
Rezervní fond je postupně tvořen přídělem ve výši 10 % ročně
z čistého zisku. V roce 2001 byl z rozhodnutí zakladatele
rezervní fond snížen o hodnotu akcií IPB, a.s., nabytých za
úplatu (130 790 tis. Kč), které byly převedeny na Fond
národního majetku České republiky.
Ostatní fondy ze zisku zobrazují fond kulturních a sociálních
potřeb.
V roce 2004, 2003 a 2002 došlo k následujícím změnám
vlastního kapitálu (v tis. Kč):

movements in the basic capital reported in the books as at 31
December 2002.
Changes in basic capital not entered in the Commercial
Register particularly relate to the transfers of land from the
Czech Land Fund, cities and municipalities and the
completion of asset delimitation with ČESKÝ TELECOM, a.s.
Other capital funds comprise allocation from profit for
investment purposes or received gifts.
The reserve fund is allocated 10% of profit after tax annually.
In 2001, the founder of the Company decided to reduce the
reserve fund by the value of the shares of IPB, a.s., (CZK
130,790 thousand) acquired for consideration, which were
transferred to the National Property Fund.
Other funds created from profit include the cultural and social
fund.
The movements in the capital accounts during 2004, 2003
and 2002 were as follows (in CZK thousands):

Na základě projednání dozorčí radou společnosti a schválení
zakladatelem společnosti byl celkový zisk za rok 2003, 2002 a
2001 rozdělen takto (v tis. Kč):

The Supervisory Board and the founder of the Company
approved the following profit distribution for 2003, 2002 and
2001 (in CZK thousands):

54

EKONOMIKA / Economy

11. REZERVY
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

11. RESERVES
The movements in the reserve accounts were as follows (in CZK
thousands):

Ostatní rezervy jsou tvořeny na poplatky k soudním sporům.

Other reserves are established to cover litigation fees.

12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Dlouhodobé zálohy k 31. 12. 2004, 31. 12. 2003 a 31. 12. 2002 ve
výši 38 627 tis. Kč, 37 518 tis. Kč a 35 176 tis. Kč byly přijaty na
bezhotovostní úhradu poštovného.

12. LONG-TERM LIABILITIES
Long-term advances of CZK 38,627 thousand, CZK 37,518
thousand and CZK 35,176 thousand as at 31 December 2004, 2003
and 2002, respectively, were received for prepaid postage.

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2004, 31. 12. 2003 a 31. 12. 2002, měla společnost
krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce 1 253 tis. Kč, 3 883
tis. Kč, 1 272 tis. Kč (neuhrazené vrácené faktury pro formální
nesrovnalosti).
Závazky ke spřízněným osobám (viz odstavec 21).
Dohadné položky pasivní zahrnují především vliv metodické změny
účtování nákladů a výnosů mezinárodního poštovního provozu
(viz odstavec 6).

13. CURRENT LIABILITIES
As at 31 December 2004, 2003 and 2002, the Company had
overdue current payables totaling CZK 1,253 thousand, CZK 3,883
thousand and CZK 1,272 thousand, respectively (invoices returned
unpaid for formal discrepancies).
Payables to related parties (see Note 21).
Unbilled deliveries have been affected by the change in
methodology of accounting for costs and revenues from
international postal operations (see Note 6).
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14. BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI

14. BANK LOANS AND BORROWINGS

a) v měně Koruna česká

a) In CZK

Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům a
kontokorentním účtům za rok 2004, 2003 a 2002, činily 2 840 tis.Kč,
7 822 tis. Kč a 12 180 tis. Kč , z toho bylo 0 Kč, 0 Kč a 4 342 tis. Kč
zahrnuto do pořizovací ceny majetku.
Žádná ze smluv o úvěru neobsahuje zvláštní podmínky, které musí
společnost dodržovat.

The interest expense relating to bank loans and borrowings for 2004,
2003 and 2002 was CZK 2,840 thousand, CZK 7,822 thousand and
CZK 12,180 thousand, respectively, of which CZK 0 thousand, CZK
0 thousand and CZK 4,342 thousand, respectively, were capitalized
as part of construction of tangible fixed assets.
No loan agreement includes any special terms and conditions to be
fulfilled by the Company.

b) v měně EUR

b) in EUR

Poskytnutý kontokorentní úvěr slouží výhradně na hotovostní
obsluhu bankovních služeb poskytovaných na vybraných
přepážkách pošt v měně EURO. Úvěr byl klasifikován jako
dlouhodobý, jelikož je vázán na rámcovou smlouvu o
zajišťování a obstarávání bankovních služeb, uzavřenou mezi
Investiční a Poštovní bankou, a.s. a Českou poštou, s.p., a to
na dobu určitou do 31. 12. 2007.
Náklady na úroky vztahující se k tomuto úvěru za rok 2004,
2003 a 2002 činily 257 tis. Kč, 0 Kč a 0 Kč.

The sole purpose of the overdraft facility was satisfying cash
needs connected with the provision of banking services in the
euro at selected post offices. The overdraft was classified as a
long-term loan as it is bound to a framework contract on the
provision and mediation of banking services between
Investiční a Poštovní banka, a.s. and Česká pošta, s.p.; the
contract was entered into for a definite period, i.e. until 31
December 2007.
The interest expense relating to this loan for 2004, 2003 and
2002 was CZK 257 thousand, CZK 0 thousand and CZK 0
thousand.
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15. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV

15. ACCRUED LIABILITIES

Výdaje příštích období k 31. 12. 2004, 31.12.2003 a
31.12.2002 zahrnují vyfakturované výdaje příštích období,
zákaznické bonusy za používání dálkově kreditovaných
výplatních strojů, slevy za obchodní a profi balíky, bonusy pro
zaměstnance a autorské poplatky za poskytované kopírovací
služby. Ve všech třech letech jsou v těchto nákladech zahrnuty
úroky z úvěru a daň z depozitních směnek. Jsou účtovány do
nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.
Výnosy příštích období zahrnují předem uhrazené nájemné
za nebytové prostory, trezory, přihrádečné a předem přijaté
poštovní výplatné pro nastavení dálkově kreditovaných
výplatních strojů a jsou účtovány do výnosů období, do
kterého časově a věcně přísluší. Společnost má v roce 2004,
2003 a 2002 zřízeno věcné břemeno pro společnost PCS
Praha Center s.r.o. na budově pošty v Jindřišské ulici, Praha
1, na základě smlouvy uzavřené dne 16. dubna 1997
s platností do 31. března 2042. Jednorázová úhrada ve výši
49 013 tis. Kč je postupně po dobu platnosti kontraktu
zúčtovávána do výnosů.

As at 31 December 2004, 2003 and 2002, accruals include
billed accrued expenses, customer bonuses for using credit
machines, discounts for business and professional parcels,
staff bonuses and copyright fees for provided copy services. In
all three years, these expenses include interest on loans and
tax on depository notes. These expenses are charged to
income for the year in which they were incurred.
Deferred income includes in particular rent of office premises,
safes, PO box fees and deferred postal fees for remote credit
payment machines set-up, and is recognized into income for
the year in which it was earned. In 2004, 2003 and 2002, the
post office building at Jindřišská Street, Prague 1, was
encumbered by easement for the benefit of PCS Praha
Center s.r.o., pursuant to a contract entered into on 16 April
1997, which is in force until 31 March 2042. The easement
value totals CZK 49,013 thousand and is gradually recognized
into income over the life of the contract.

16. DAŇ Z PŘÍJMŮ

16. INCOME TAX

V roce 2004, 2003 a 2002 byla společnosti na základě
předložených opravných a dodatečných daňových přiznání
doměřena, resp. vrácena daň z příjmů ve výši 2 456 tis. Kč,
-996 tis. Kč a 16 923 tis. Kč.:

Additional tax assessments /overpayments of CZK 2,456
thousand, CZK (996) thousand and CZK 16,923 thousand
were assessed /refunded by the Financial Authority 2004,
2003 and 2002, respectively, based on corrective and
supplementary corporate income tax returns.
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Společnost vyčíslila odloženou daň následovně:
The Company quantified deferred taxes as follows (in CZK thousands):

Společnost zaúčtovala v roce 2004 meziroční zvýšení
odloženého daňového závazku o 12 604 tis. Kč.
Společnost účtovala o odloženém daňovém závazku poprvé v
roce 2002. Z tohoto důvodu byl k 1. 1. 2002 zaúčtován
odložený daňový závazek ve výši 129 502 tis. Kč na vrub
nerozděleného zisku minulých let (viz odstavec 10).

In 2004, the Company recorded a year-on-year increase of a
deferred tax liability by CZK 12,604 thousand.
The Company recorded a deferred tax liability for the first time in
2002. Therefore, the deferred tax liability of CZK 129,502
thousand was debited to retained earnings as at 1 January 2002
(see Note 10).

17. LEASING

17. LEASES

Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se
neúčtuje na rozvahových účtech (viz odstavec 3h).
Majetek najatý společností formou operativního leasingu k 31.
12. 2004, 31. 12. 2003 a 31. 12. 2002 (v tis. Kč):

The Company leases fixed assets, which are not recorded on
balance sheet (see Note 3h).
Assets which are being used by the Company under operating
leases as at 31 December 2004, 2003 and 2002 consist of the
following (in CZK thousands):
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Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn.,
že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) k 31.
12. 2004, 31. 12. 2003 a 31. 12. 2002 (v tis. Kč):

Assets which are being used by the Company under finance
leases (i.e. the assets are transferred to the Company when
the lease term expires) as at 31 December 2004, 2003 and
2002 consist of the following (in CZK thousands):

Leasingové smlouvy uzavřené v letech 1997 a 1998 na 36 a
48 měsíců na celkovou hodnotu 1 669 158 tis. Kč byly
předčasně ukončeny z 66 % v roce 2001 (celková odkupní
hodnota majetku činila 126 120 tis. Kč), zbývající smlouvy byly
ukončeny k 2. 1. 2002 za odkupní hodnotu majetku 82 910
tis. Kč.

In 2001, approximately 66% of 36-month and 48-month lease
contracts concluded in 1997 and 1998 and totaling CZK
1,669,158 thousand were rescinded. (Total purchase price of
assets was CZK 126,120 thousand). As at 2 January 2002,
the Company rescinded the remaining lease contracts, with
the total purchase price of assets being CZK 82,910 thousand.

18. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

18. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Společnost eviduje v operativní evidenci k 31. 12. 2004, 31.
12. 2003 a 31. 12. 2002 cizí majetek, zejména kolky, dálniční
nálepky a losy. Tyto položky mají charakter cenin a v případě
jejich ztráty nebo poškození hradí společnost jejich nominální
hodnotu. V roce 2004, 2003 ani 2002 nedošlo ke ztrátě nebo
poškození těchto cenin, které by společnost musela hradit.
Dále eviduje společnost vlastní majetek a závazky, zejména
ceniny a losy v nominální hodnotě, najatý majetek, odepsané
pohledávky a tvorbu fondu kvality, které nejsou vykázány
v rozvaze.
Společnost k 31. 12. 2004 eviduje záruku ve výši 10 000 tis.
Kč, kterou na základě požadavku Ministerstva financí ČR
poskytla SOCIETE GENERALE pobočka Praha, nyní

As at 31 December 2004, 2003 and 2002, the Company had
third-party assets, in particular duty stamps, road toll stamps
and lots, which were reflected in an off-balance sheet account.
These items have the nature of liquid valuables and the
Company is liable to recover their nominal value in the case of
a loss or damage. No such loss or damage occurred in 2004,
2003 and 2002.
In addition, the Company had own assets and liabilities,
particularly liquid valuables and lots stated at a nominal value,
leased assets, written-off receivables and additions to the
quality fund, that were not shown on the balance sheet.
As at 31 December 2004, the Company records a guarantee
of CZK 10,000 thousand that was provided by SOCIETE
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známek. Tato záruka je jištěna směnkou u pobočky Komerční
banky, a.s. (viz odstavec 8).
V operativní evidenci jsou dále vedeny snímače čipových
karet INGENICO, které jsou majetkem společnosti BANIT,
s.r.o. K 31. 12. 2004, 31. 12. 2003 a 31. 12. 2002 evidovala
společnost celkem 8 231 ks, 7 258 ks a 6 123 ks v celkové
hodnotě 205 775 tis. Kč, 145 160 tis. Kč a 122 460 tis. Kč.
Stejná společnost zapůjčila v roce 2004 další majetek v
hodnotě 17 082 tis. Kč (330 ks tiskáren Oliveti, 4 ks serverů vč.
softwaru a 5 ks PC).
V souvislosti s provozováním dvou vlastních loterií složila
společnost jistinu ve výši 6 000 tis. Kč u ING Bank N.V.
(vinkulovaný vklad od 15. 7. 2002 do 30. 9. 2004), jako
součást žádosti o povolení provozování loterie stíracích losů s
názvem „Jubilejní poštovní loterie“. K loterii stíracích losů s
názvem „SOS“, na podporu obětem povodní z léta 2002, byla
složena jistina (od 20. 8. 2002 do 27. 9. 2004) ve výši 10 000
tis. Kč u České spořitelny a.s. Jistiny byly uvolněny na základě
písemného souhlasu Ministerstva financí ČR v září 2004.
Společnost má veškerý movitý i nemovitý majetek pojištěný u
Kooperativa pojišťovna, a.s., podle rámcové smlouvy č. 80595019120-1, uzavřené 20. 12. 1999, aktualizované dne 31.
12. 2002 a 20. 12. 2004 pojistnou smlouvou č. 595019120-1.

GENERALE Prague branch, now Komerční banka, a.s., upon
request of the Ministry of Finance of the Czech Republic made
in connection with the sale of road toll stamps. This guarantee
is secured with a note at Komerční banka, a.s. (see Note 8).
Furthermore, INGENICO chip card sensors owned by the
company BANIT, s.r.o. are recorded in subsidiary ledgers. The
Company recorded 8,231, 7,258 and 6,123 pieces at a total
value of CZK 205,775 thousand,
CZK 145,160 thousand
and CZK 122,460 thousand as at 31 December 2004, 2003
and 2002, respectively. Other assets amounting to CZK 17
082 thousand were borrowed from the same company in 2004
(330 Oliveti printers, 4 servers incl. software and 5 PCs).
In connection with the operation of two own lotteries, the
Company made a CZK 6,000 thousand deposit at ING Bank
N.V. (the deposit made on an escrow account blocked from 15
July 2002 to 30 September 2004), which supported an
application for the licence to operate a lottery tickets raffle
called „Anniversary Postal Lottery“, and a CZK 10,000
thousand deposit (from 20 August 2002 to 27 September
2004) to the existing lottery called „SOS“ to support those who
suffered from the floods of summer 2002. The deposits were
released on the basis of a written approval of the Ministry of
Finance of the Czech Republic in September 2004.
All movable and immovable assets of the Company are
insured with Kooperativa, pojišťovna, a.s. pursuant to a
framework contract no. 80-595019120-1 entered into on 20
December 1999 and amended on 31 December 2002 and 20
December 2004 by an insurance contract no. 595019120-1.

19. VÝNOSY

19. REVENUES

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):

The breakdown of revenues on ordinary activities is as
follows (in CZK thousands):

Ve výnosech z poštovního provozu jsou zahrnuty kromě
klasických poštovních produktů (listovní a balíkové zásilky a
poštovní poukázky) i výnosy za Postservisy (balení a
polepování) a výnosy za práce výpočetní techniky související
s poštovními službami. Další provozní výnosy jsou z hlediska
obratu nevýznamné a tvoří v roce 2004, 2003 a 2002 1,5 %,
1,6 % a 1,7 % provozních výnosů

Revenues from postal operations include, except for the
normal postal products (letter and parcel articles and postal
orders), also revenues from the so-called Postservices
(packaging and coating) and revenues from IT work
associated with postal services. Other operating revenues
are insignificant and represent 1.5, 1.6% and 1.7% of total
operating revenues in 2004, 2003 and 2002, respectively.
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20. OSOBNÍ NÁKLADY

20. PERSONNEL AND RELATED EXPENSES

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

The breakdown of personnel expenses is as follows (in CZK
thousands):

Nad shora uvedený rámec osobních nákladů obdrželi členové
a bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů v roce 2004,
2003 a 2002 odměny v celkové výši 1 145 tis. Kč, 949 tis. Kč a
746 tis. Kč. Závazky z titulu sociálního zabezpečení a
zdravotního pojištění činily 257 124 tis Kč k 31. 12. 2004.
Jedná se o neuhrazený závazek z mezd za prosinec 2004,
který byl uhrazen dne 13. 1. 2005.

In addition to the aforementioned personnel costs, the
members and former members of statutory and supervisory
bodies received total bonuses and other remuneration of CZK
1,145 thousand, CZK 949 thousand and CZK 746 thousand in
2004, 2003 and 2002, respectively. Social security and health
insurance liabilities totaling CZK 257,124 thousand as at 31
December 2004 relate to amounts due for December 2004
wages, which were paid on 13 January 2005.

21. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

21. RELATED PARTY INFORMATION

V roce 2004, 2003 a 2002, neobdrželi členové současných ani
bývalých statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci
společnosti žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy ani jiné
výhody, s výjimkou řídících pracovníků společnosti, kteří mají
svěřena motorová vozidla do osobního užívání ke služebním i
soukromým účelům (za úplatu).
Společnost nakupuje a prodává výrobky a využívá a poskytuje
služby spřízněným osobám jako běžnou součást obchodní
činnosti podniku. Prodeje spřízněným osobám v roce 2004,
2003 a 2002 (v tis. Kč):

The members and former members of statutory and
supervisory bodies, directors and executive officers were
granted no loans, guarantees, advances or other benefits in
2004, 2003 and 2002, respectively, except for managers who
use company cars for business as well as private purposes
(for consideration).
The Company purchases/sells products and
receives/provides services from/to related parties in the
ordinary course of business. Sales to related parties in 2004,
2003 and 2002 were as follows (in CZK thousands):
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1 121

1 742

1 693

52 836

51 132

5 377

904

2 029
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112

148

53 228

22. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

22. RESEARCH AND DEVELOPMENT COSTS

Na výzkum a vývoj bylo v roce 2004, 2003 a 2002 vynaloženo
10 692 tis. Kč, 9 285 tis. Kč a 8 558 tis. Kč a zaúčtováno do
nákladů.

Research and development costs amounted to CZK 10,692
thousand, CZK 9,285 thousand and CZK 8,558 thousand in 2004,
2003 and 2002, respectively, and were expensed as incurred.

23. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT
Ve střednědobém horizontu se struktura výkazu zisků a ztrát
téměř nemění. Dominantní, téměř 2/3 podíl osobních nákladů
z celkových provozních nákladů se snižuje velmi zvolna ve
prospěch přímých nákladů na spotřebu materiálu a energie v
souvislosti s rozvojem služeb Postservisů a odpisů
dlouhodobého majetku v závislosti na rozsahu investic.
Vzhledem k rozvíjející se konkurenci a odklonu od klasických
produktů (telefonní karty, losy apod.) stagnují tržby za prodej
zboží při realizaci průměrné ziskové marže 20 %.
Průběžně je odprodáván majetek nevyužívaný pro zajišťování
hlavní činnosti (bytové hospodářství, rekreační objekty
apod.).
Mimořádné výnosy a mimořádné náklady v roce 2002 tvoří
především vliv metodické změny účtování nákladů a výnosů
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23. SIGNIFICANT ITEMS OF INCOME STATEMENT
From a medium-term perspective, the income statement structure
remains fairly stable. The major share of personnel expenses in
operating expenses, accounting for nearly two thirds of total
operating expenses, is only slowly decreasing in favor of direct costs
of the consumption of material and energy in connection with the
development of Postservises and fixed assets depreciation
depending on the scope of capital expenditures. Taking into account
the development of competition and departure from classical
products (telephone cards, lots, etc.), revenues from the sale of
merchandise stagnate with an average margin of 20%.
Assets not used for main activities are gradually being sold (flats,
recreation facilities, etc.).
Extraordinary gains and extraordinary losses include mainly the
impact of the change in the method of accounting for expenses and
revenues of international postal operations (see Note 9), in 2003
also costs and revenues associated with the liquidation of the 2002
flood consequences.
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2003 i náklady a výnosy související s likvidací následků
povodní v roce 2002.
Mimořádné výnosy dále tvoří v letech 2004, 2003 a 2002
přijatá plnění k daňově uznatelným i neuznatelným nákladům
(např. náhrady škod za poškozené, ztracené a zcizené
zásilky, náhrady za pracovní úrazy, plnění pojišťoven,
náhrady škod) a opravy výnosů minulých účetních období.
Mimořádné náklady v těchto letech tvoří nad rámec metodické
změny účtování mezinárodního poštovního provozu a
nákladů souvisejících s povodněmi, dále náklady na likvidaci
nepotřebných zásob, manka a škody, náhrady za poškozené,
ztracené a zcizené zásilky, náhrady za ztrátu výdělku,
důchodu a bolestné, opravy minulých let a náklady na
zmařené investice.
24. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO
ROZVAHOVÉM DNI
I
Mezi datem účetní závěrky a jejím ověřením nedošlo k žádné
významné události, která by měla vliv na majetek, závazky a
hospodářský výsledek vykázaný za účetní období 2004.
25. SVĚŘENÉ PROSTŘEDKY
Finanční prostředky klientů jsou společnosti v některých
případech svěřeny na přechodnou dobu za účelem provedení
specifických transakcí (služby pro klienty Československé
obchodní banky, a.s., evidence a výběr rozhlasových a
televizních poplatků, důchody, SIPO, sázkové hry, prodej
kolků, dálničních kupónů, poštovní platební styk apod.). Tyto
prostředky jsou evidovány v samostatném účetním okruhu
odděleně od vlastních finančních prostředků a v přiložené
rozvaze jsou vykázány na samostatných řádcích. Za
provedení specifických transakcí si společnost účtuje provizi,
o které účtuje ve věcné a časové souvislosti.
Všechny závazky vyplývající ze svěřených prostředků byly ve
lhůtě splatnosti.
26. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou
metodou. Společnost nebrala v úvahu žádné peněžní
ekvivalenty.

In 2004, 2003 and 2002, extraordinary gains further include
compensations related to tax-deductible as well as tax nondeductible expenses (such as compensations for damaged, lost or
stolen parcels, indemnification for work-related injuries, insurance
compensations, damage compensations) and corrective
adjustments of revenues incurred in previous accounting periods.
In addition to the impact of the change in the method of accounting
for international postal operations and costs associated with the
liquidation of the 2002 flood consequences, extraordinary losses
include costs of liquidation of obsolete inventory, shortages and
losses, compensations for damaged, lost or stolen parcels, loss of
earnings or pension compensations, smart money, corrective
adjustments of previous accounting periods and costs of failed
investments.
24. SUBSEQUENT EVENTS
Between the date of the financial statements preparation and their
sign-off, there were no significant events that would have an impact
on the reported assets, liabilities and profit/loss for the 2004
accounting period.
25. ENTRUSTED FUNDS
In some instances, the monetary funds of customers are temporarily
entrusted to the Company for the purpose of effecting specific
transactions (such as the provision of services to clients of
Československá Obchodní Banka, a.s., maintaining the register of
radio and television sets and the collection of radio and television
license fees, payment of pensions, SIPO, i.e. collective payment of
fees, lotteries, sale of duty stamps, road toll stamps, brokering of
cash transactions, etc.). These funds are recorded in separate
accounting records independently on own monetary funds. They are
reported at special lines in the accompanying balance sheet. The
Company charges commission for effecting these specific
transactions and accounts for it on an accrual and matching basis.
No payables arising from entrusted funds were overdue.
26. STATEMENT OF CASH FLOWS
Cash flow statement was prepared under the indirect method. The
Company did not consider any cash equivalents.
statement of changes in equity (See note 10)
27. STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (SEE NOTE 10)

27. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
(VIZ odstavec 10)
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