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12
VYSLOVENÍ SOUHLASU SE ZMĚNOU POŠTOVNÍCH PODMÍNEK
Podle § 23 odst. 6 zákona č. 29/2000 Sb., zákon o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, může
Český telekomunikační úřad vyslovit souhlas se změnou poštovních podmínek, jestliže mu Česká pošta, s.p. předloží
návrh jejich nového znění. Rozhodnutí se podle § 32 zákona o poštovních službách zveřejní v Poštovním věstníku.
____________________________________________
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 7. března 2012
Čj. ČTÚ-26 559/2012-610

Český telekomunikační úřad (dále jen „správní orgán“), jako správní orgán příslušný podle § 10 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle § 23 odst. 6 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých
zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb., (dále jen „zákon o poštovních službách“),
v řízení o žádosti účastníka řízení, státního podniku Česká pošta, s.p., se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 909/4,
IČO: 47114983 (dále jen „Česká pošta“), ze dne 27. ledna 2012 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek,
vydává toto
rozhodnutí:
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Ke dni 1. 4. 2012 se podle § 23 odst. 6 zákona o poštovních službách mění dosavadní poštovní licence udělená
na období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012 tak, že se vyslovuje souhlas se změnou poštovních podmínek podle návrhu
předloženého správnímu orgánu dne 17. února 2012, který je přílohou tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Rozhodnutím čj. 76 026/2008-608 ze dne 5. prosince 2008 udělil správní orgán České poště na období 1. 1. 2009
– 31. 12. 2012 poštovní licenci.
Tímto rozhodnutím správní orgán mj. vyslovil souhlas s poštovními podmínkami, které Česká pošta předložila
spolu se žádostí o udělení poštovní licence. Dalšími rozhodnutími ze dne 3. března 2009 (čj. 13 057/2009-608),
17. března 2009 (čj. 19 629/2009-608), 7. dubna 2009 (čj. 28 910/2009-608), 17. června 2009 (čj. 39 663/2009-608),
19. června 2009 (čj. 42 887/2009-608), 30. července 2009 (čj. 66 239/2009-608), 15. října 2009 (čj. 86 773/2009-608),
13. listopadu 2009 (čj. 93 779/2009-608), 18. prosince 2009 (čj. 79 318/2009-608), 22. prosince
2009 (čj. 104 965/2009-608), 28. prosince 2009 (čj. 108 929/2009-608), 13. dubna 2010 (čj. 48 693/2010-610
a čj. 48 806/2010-610), 14. května 2010 (čj. 69 666/2010-610), 11. srpna 2010 (čj. 100 801/2010-610), 26. srpna 2010
(čj. 91 446/2010-610), 30. září 2010 (čj. 119 275/2010-610), 20. prosince 2010 (čj. 146 482/2010-610), 31. prosince
2010 (čj. 153 203/2010-610), 4. února 2011 (čj. 9 744/2011-610), 8. března 2011 (čj. 10 080/2011-610), 11. března
2011 (čj. 148 697/2010-610), 24. března 2011 (čj. 21 373/2011-610 a čj. 20 557/2011-610), 30. března 2011
(čj. 26 300/2011-610), 15. dubna 2011 (čj. 33 570/2011-610), 21. dubna 2011 (čj. 37 522/2011-610), 24. května 2011
(čj. ČTÚ-45 059/2011-610), 14. června 2011 (čj. ČTÚ-51 956/2011-610), 20. června 2011 (čj. ČTÚ-53 589/2011-610),
29. srpna 2011 (čj. ČTÚ-78 961/2011-610), 7. listopadu 2011 (čj. ČTÚ-99 826/2011-610) a 3. února 2012
(čj. ČTÚ-13 966/2012-610) správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek.
Dne 17. února 2012 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou poštovních
podmínek v článcích 2 a 102.
Navržená změna je důsledkem nabytí účinnosti nového zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách
a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), který nahradil zákon č. 356/2003 Sb.,
o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.
Navrženou změnou poštovních podmínek se aktualizuje odkaz na nový zákon, jež nabyl účinnosti dne
1. ledna 2012. Změna je v souladu s potřebami veřejnosti.
Proto správní orgán rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Rady Českého
telekomunikačního úřadu, a to na adresu Český telekomunikační úřad, odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025. Rozklad lze podat rovněž přímo do datové schránky
Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats, nebo v případě, kdy účastník řízení disponuje zaručeným elektronickým
podpisem, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu: podatelna@ctu.cz.
Správní orgán v té souvislosti upozorňuje, že podle § 82 odst. 2 správního řádu musí být v rozkladu uvedeno,
v čem je spatřován rozpor napadeného rozhodnutí s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo.
Rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 38 odst. 2 zákona o poštovních službách odkladný účinek.

Ing. Hana Hankiewiczová v.r.
ředitelka odboru
regulace komunikačních činností a poštovních služeb
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Opatření č. 12
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Příloha k rozhodnutí čj. ČTÚ-26 559/2012-610

ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK,
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu čj. ČTÚ-26 559/2012-610
ze dne 7.3. 2012 vysloven souhlas
Poštovní podmínky podle rozhodnutí čj. 76 026/2008-608, ve znění rozhodnutí čj. 13 057/2009-608,
čj. 19 629/2009-608, čj. 28 910/2009-608, čj. 39 663/2009-608, čj. 42 887/2009-608, čj. 66 239/2009-608,
čj. 86 773/2009-608, čj. 93 779/2009-608, čj. 79 318/2009-608, čj. 104 965/2009-608, čj. 108 929/2009-608,
čj. 48 693/2010-610, čj. 48 806/2010-610, čj. 69 666/2010-610, čj. 100 801/2010-610, čj. 91 446/2010-610,
čj. 119 275/2010-610, čj. 146 482/2010-610, čj. 153 203/2010-610, čj. 9 744/2011-610,čj. 10 080/2011-610,
čj. 148 697/2010-610, čj. 21 373/2011-610, čj. 20 557/2011-610,čj. 26 300/2011-610, čj. 33 570/2011-610,
čj. 37 522/2011-610, čj. ČTÚ-45 059/2011-610, čj. ČTÚ-51 956/2011-610, čj. ČTÚ-53 589/2011-610,
čj. ČTÚ-78 961/2011-610, čj. ČTÚ-99 826/2011-610 a čj. ČTÚ-13 966/2012-610 se mění takto:
1. V článku 2 odst. 2 písm. h) zní:
„h) biologická agens a toxiny, oxidující, hořlavé a ostatní chemické látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako
nebezpečné podle § 5 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů (chemický zákon), vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých
opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně
živnostenského zákona,“.
2. V článku 102 odst. 2 písm. h) zní:
„h) biologická agens a toxiny, oxidující, hořlavé a ostatní chemické látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako
nebezpečné podle § 5 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů (chemický zákon), vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých
opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně
živnostenského zákona,“.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
Podle § 35 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon
o poštovních službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., poštovní známky vydává
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Vydání poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
v Poštovním věstníku.

____________________________________________
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
500 LET HEBREJSKÉHO KNIHTISKU V PRAZE
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 18. dubna 2012 příležitostnou poštovní známku
500 let hebrejského knihtisku v Praze nominální hodnoty 25 Kč.
Na známce je hebrejská litera alef, která je počátkem abecedy a výstižně tak
charakterizuje počátek tisku. Její centrální umístění odpovídá renesanční kompozici,
stylu doby před 500 lety a vhodně se doplňuje s čtvercovým formátem známky. Vše
je symetricky koncipováno a má evokovat pohled na starý tisk.
V prosinci 2012 uplyne 500 let od vytištění první hebrejské knihy v Praze.
Díky jejímu vydání se Čechy a jejich hlavní město staly – po několika lokalitách
v Itálii, na Iberském poloostrově a Cařihradu – jedním z prvních míst, kde působily
hebrejské tiskárny vedené židovskými tiskaři. Kromě Prahy se na našem území
hebrejskými typy tisklo už jen v Prostějově na počátku 16. století a později, v druhé
polovině 18. a počátkem 19. století, také v Brně a dočasně v Mikulově.
Většinu produkce židovských tiskáren tvořila náboženská literatura, modlitební knihy a bible, nábožensko-právní
texty a komentáře k nim. Koncem 16. století se v Praze začala vydávat i literatura v jazyce jidiš (psané či tištěné také
hebrejským písmem), kterým čeští Židé tehdy mluvili a v němž mohli také volně číst i méně vzdělaní muži a ženy.
V první polovině 17. století byla Praha evropským centrem jidiš knihtisku. Spolu s emancipací a asimilací českých
a moravských Židů v 19. století ale potřeba této literatury zanikla, židovská nakladatelství už tiskla většinou německy
nebo česky a v hebrejštině vycházely pouze modlitební texty a bible potřebné pro náboženskou praxi.
Autorem výtvarného návrhu emise je ak. malířka a grafička Renáta Fučíková, autorem liniové kresby je grafik
a rytec Jaroslav Tvrdoň.
Známku o rozměrech 33 x 33 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., plnobarevným ofsetem s liniovou
kresbou v tiskových listech po 35 kusech.
Známka má katalogové číslo 717 a platí od 18. dubna 2012 do odvolání.
Praha 13. dubna 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKÉHO SKAUTINGU
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 2. května 2012 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 21 Kč věnovanou 100. výročí založení českého skautingu. Na známce jsou skauti dívající se na
tábor umístěný v lese a skautský znak.
Zakladatelem skautingu v českých zemích a prvním starostou skautské
organizace byl středočeský profesor Antonín Benjamin Svojsík, který začal v roce
1911 s prvními pokusy. Inspirací mu byla práce Roberta Baden-Powella v Anglii, ale
značný vliv na utváření českého skautingu měl i americký přírodovědec, malíř
a spisovatel Ernest Thompson Seton. V roce 1912 Svojsík uspořádal první český
skautský tábor a především vydal knihu „Základy junáctví“, ve které předložil svoji
představu o českém skautingu. Roku 1914 byl založen spolek Junák – Český skaut,
po Svojsíkově neúspěšném pokusu realizovat skautské myšlenky a metody na půdě
Sokola.
Skautské hnutí se v prvorepublikovém Československu těšilo vysokému
respektu a českými skautskými oddíly prošlo od vzniku českého skautingu do roku
1938 mnoho budoucích českých osobností, jako byli např. prezident Edvard Beneš, básník Jiří Wolker, lékař Josef
Charvát, cestovatel František A. Elstner (první český účastník mezinárodní skautské Lesní školy v anglickém Gilwellu),
příslušník zahraničního odboje a účastník atentátu na Heydricha Jan Kubiš; skautem byl i Alois Rašín a Prokop Drtina.
V českém prvorepublikovém skautingu má svůj pramen i české trampské hnutí.
Autorem výtvarného návrhu emise je ak. malíř Marko Čermák.
Známku o rozměrech obrazové části 33 x 33 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., plnobarevným
ofsetem v tiskových listech po 35 kusech.
Známka má katalogové číslo 718 a platí od 2. května 2012 do odvolání.
Praha 13. dubna 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
EUROPA – SPOLEČNÉ TÉMA: POZVÁNÍ DO VYDAVATELSKÉ ZEMĚ
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 2. května 2012 příležitostnou poštovní známku
EUROPA nominální hodnoty 20 Kč.
PostEurop – Asociace evropských veřejných poštovních operátorů – vyhlásil společným tématem známky
EUROPA pro letošní rok pozvání do vydavatelské země.
Na známce je Staroměstská mostecká věž a Tančící dům, prolínající se historie se současností.
Staroměstská mostecká věž je považována za jednu z nejkrásnějších gotických staveb
v Evropě. Stojí v Praze na Starém Městě na Křížovnickém náměstí, při pravobřežním vstupu
na Karlův most, na Královské cestě. Jedná se o gotickou věž, která byla zbudována nejen jako
fortifikace, ale zároveň představuje i typ reprezentačního vítězného oblouku. Byla dostavěna
pravděpodobně koncem 14. století. Za autora prakticky veškeré sochařské a kamenické
výzdoby věže lze považovat stavitele mostu Petra Parléře.
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Tančící dům, jinak také Ginger a Fred, dokončený roku 1996, stojí v Praze na pravém břehu Vltavy, na rohu
Rašínova nábřeží a Jiráskova náměstí. Jedná se o první stavbu špičkových světových architektů, která byla v hlavním
městě po sametové revoluci realizována. Pojmenován je podle tvaru svých dvou nárožních věží, inspirovaných slavným
meziválečným tanečním párem Fred Astair a Ginger Rogersová. Tančící dům navrhl Vlado Milunić spolu s Frankem
O. Gehrym, kterého k projektu přizval investor. Interiéry kanceláří investora byly z části svěřeny britské architektce
českého původu Evě Jiřičné. Jeho stavba rozpoutala nejrozsáhlejší veřejnou diskuzi o architektuře v Praze. Tančící dům
obdržel jedno z ocenění v kategorii designu v anketě amerického magazínu Time. V českém časopisu Architekt
se dostal mezi pět nejvýznamnějších českých staveb 90. let. V budově, kterou financovala Nationale Niederlanden
(dnes ING), jsou kanceláře, luxusní kavárna a restaurace.
Autorem výtvarného návrhu emise je ak. malířka Eva Hašková, autorem rytiny je grafik a rytec Bohumil
Šneider.
Známku o rozměrech obrazové části 23 x 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., rotačním
ocelotiskem v barvě černé, kombinovaným hlubotiskem v barvách modré, červené, zelenomodré a šedozelené
v tiskových listech po 8 kusech.
Známka má katalogové číslo 719 a platí od 2. května 2012 do odvolání.
Praha 13. dubna 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE
SVĚTOVÁ GYMNASTIKA – VĚRA ČÁSLAVSKÁ
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 2. května 2012 příležitostnou poštovní dopisnici
„Světová gymnastika – Věra Čáslavská“ s natištěnou známkou s nominální hodnotou zastoupenou písmenem „A“.
Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g podle Ceníku základních poštovních
služeb v aktuálním znění (ke dni vydání 10 Kč).
Pro známku v odlišné barevnosti je použita známka z roku 1965 vydaná k trojnásobnému vítězství Věry
Čáslavské na XVIII. Olympijských hrách 1964 v Tokiu. Pod známkou se nachází mikrolinka s textem Česká pošta,
PTC, 2012. V obrazové části dopisnice je profil hlavy Věry Čáslavské a její podpis.

Věra Čáslavská je bývalá česká sportovní gymnastka, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně
světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa.

Částka 4/2012
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Svoji sportovní kariéru zahájila ve svých 16 letech na Mistrovství světa ve sportovní gymnastice v Moskvě, kde
československé gymnastky obsadily v soutěži družstev druhé místo. Po sametové revoluci byla v letech 1990–1996
předsedkyní Československého olympijského výboru.
Spolu s Ruskou Larisou Latyninovou je jednou ze dvou gymnastek historie, kterým se podařilo získat zlaté
medaile ve víceboji na dvou po sobě jdoucích olympijských hrách. Zlato z víceboje také vyhrála na Mistrovství světa
v roce 1966 a Mistrovství Evropy 1965 a 1967. Přes čtyřicet let již drží mezi gymnasty rekord v absolutním počtu
individuálních zlatých olympijských medailí. V letech 1964 až 1968 nebyla na velkém závodu ve víceboji poražena.
Autorem výtvarného návrhu známky a dopisnice je ak. malíř a grafik Oldřich Kulhánek. Dopisnici vytiskla
Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., plnobarevným ofsetem.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 15 Kč a platí od 2. května 2012 do odvolání.
Praha 13. dubna 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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