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SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU
33
ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZÁKLADNÍCH KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ
Podle § 23 odst. 3 písm. a) zákona č. 29/2000 Sb., zákon o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů,
může Český telekomunikační úřad změnit základní kvalitativní požadavky. Rozhodnutí se podle § 32 zákona
o poštovních službách zveřejní v Poštovním věstníku.
____________________________________________
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 26. června 2012
Čj. ČTÚ-86 656/2012-610/IV. vyř.

Český telekomunikační úřad (dále jen „správní orgán“), jako správní orgán příslušný podle § 10 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle § 23 odst. 3 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“),
vydává ve správním řízení čj. ČTÚ-86 656/2012-610 o změně základních kvalitativních požadavků zahájeném z moci
úřední dne 5. 6. 2012, s dotčenou osobou Česká pošta, s.p., se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 909/4,
IČO: 47114983 (dále jen „Česká pošta“), toto
rozhodnutí:
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Ke dni 1. 7. 2012 se podle § 23 odst. 3 zákona o poštovních službách mění dosavadní poštovní licence udělená
na období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012 tak, že se mění základní kvalitativní požadavky způsobem podle přílohy 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. stanovil základní kvalitativní požadavky. Dalšími rozhodnutími ze dne
10. února 2009 (čj. 11 003/2009-608), 28. července 2009 (čj. 54 801/2009-608), 2. března 2010 (čj. 29 376/2010-608),
16. listopadu 2010 (čj. 136 663/2010-610), 22. února 2011 (čj. 29 635/2009-608), 24. února 2011 (čj. 3 799/2011-610)
a 11. března 2011 (čj. 148 691/2010-610), 29. března 2011 (čj. 28 064/2011-610), 26. října 2011
(čj. ČTÚ-45 670/2011-610) a 16. listopadu 2011 (čj. ČTÚ-100 006/2011-610) pak správní orgán tyto základní
kvalitativní požadavky změnil.
Dne 1. června 2012 oznámil správní orgán České poště, že zamýšlí změnu § 24 základních kvalitativních
požadavků týkající se předávání výsledků měření přepravních dob poštovních zásilek vložených do poštovních
schránek podle normy EN 13850 včetně všech podkladů k provedení auditu.
Důvodem k této změně je skutečnost, že v posledních obdobích Česká pošta předávala podklady k auditu
v neodůvodněně dlouhé lhůtě po skončení měřeného období. V předchozích obdobích nebylo nutné tuto povinnost
ukládat, neboť Česká pošta předávala tyto výsledky v přiměřené lhůtě po skončení měřeného období.
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

Částka 8/2012

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

75

34
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 18. července 2012
Čj. ČTÚ-122 401/2012-610

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 10. července 2012 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních
podmínek, vydává toto
rozhodnutí:
Ke dni 1. 8. 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 10. července 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), 3. února 2012
(čj. ČTÚ- 13 966/2012-610), 7. března 2012 (čj. ČTÚ-26 559/2012-610) a 4. května 2012 (čj. ČTÚ-54 539/2012-610)
správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek.
Dne 10. července 2012 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou poštovních
podmínek v článku 361.
Navržená změna poštovních podmínek vyplývá z právních předpisů Světové poštovní unie a z podmínek, za
nichž zahraniční provozovatelé poskytují České poště svou součinnost. S touto změnou vyslovil správní orgán souhlas.
Proto správní orgán rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
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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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Příloha k rozhodnutí čj. ČTÚ-86 656/2012-610/IV. vyř.

ZMĚNA ZÁKLADNÍCH KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ
podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu
čj. ČTÚ-86 656/2012-610/IV. vyř. ze dne 26.6.2012
Základní kvalitativní požadavky podle rozhodnutí čj. 76 026/2008-608, ve znění rozhodnutí čj. 11 003/2009-608,
čj. 54 801/2009-608, čj. 29 376/2010-608, čj. 136 663/2010-610, čj. 29 635/2009-608, čj. 3 799/2011-610,
čj. 691/2010-610, čj. 28 064/2011-610, čj. ČTÚ-45 670/2011-610 a čj. ČTÚ-100 006/2011-610 se mění takto:

V § 24 na konci odstavce 4 se doplňuje nová věta, která zní:
„Výsledky měření včetně všech podkladů pro provedení jejich auditu musí být předány Českému telekomunikačnímu
úřadu do 45 dnů od skončení období, v němž měření probíhalo.“.
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Příloha k rozhodnutí čj. ČTÚ-122 401/2012-610

ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK,
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu čj. ČTÚ-122 401/2012-610
ze dne 18. 7. 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, čj. ČTÚ-13 966/2012-610, čj. ČTÚ-26 559/2012-610
a čj. ČTÚ-54 539/2012-610 se mění takto:
V článku 361 odstavec 13 zní:
„13. V případě služeb cenné psaní a cenný balík odesílatel může požádat o doplňkovou službu dobírka. Nejvyšší
přípustná dobírková částka činí 1 200 EUR. Dobírková částka se uvádí v UAH. Odesílatel může požadovat, aby
mu byla dobírková částka vyplacena v hotovosti nebo převodem na určený účet.“.
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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.
____________________________________________
35
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO ARŠÍKU
PĚSTITELSTVÍ – KRÁSA ORCHIDEJÍ
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
vydá dne 5. září 2012 příležitostný poštovní aršík „Pěstitelství
– krása orchidejí“ se 4 známkami a 4 kupóny. Na známce
o nominální hodnotě 10 Kč je zobrazena orchidej
Dendrobium peguanum, na známce o nominální hodnotě
14 Kč jsou vyobrazeny dvě orchideje: Stanhopea tigrina
a Coryanthes feildingii. Na známce s nominální hodnotou
18 Kč jsou vyobrazeny Cattleya aclandiae a Cattleya maxima
a na poslední známce o nominální hodnotě 20 Kč dominují
Paphiopedilum charlesworthii, Paphiopedilum insigne
a Paphiopedilum hirsutissimum. Čtyři kupóny doplňují
celkovou kompozici aršíku. Na aršíku jsou zobrazeny další
druhy orchidejí.
Aršík navazuje na ukončenou emisi biosférických
rezervací a jsou na něm zobrazeny exotické orchideje. České
pěstitele sdružuje Česká orchidejářská společnost, která
31. července 2011 oslavila již 125. výročí od založení. Česká
orchidejářská společnost také dala k dispozici orchideje,
podle nichž je celý aršík namalován. Pěstování cizokrajných
orchidejí má u nás velkou tradici. Za největšího „lovce
orchidejí“ je ve světě označován český rodák Benedikt Roezl.
Dalšími byli například bratři Klabochové, Seidl, Houda,
Pecháček, Vráz i Frič, kteří se z tropů vrátili s podlomeným
zdravím, Knobloch, který zemřel v Mexiku, či Haenke
zavražděný v Bolivii.
Autory aršíku jsou akademičtí malíři a grafici Libuše
a Jaromír Knotkovi, do rytiny některé části aršíku a obálky
prvního dne vydání převedl grafik a rytec Martin Srb. Aršík
se známkami je tištěn archovou kombinací s plnobarevným
ofsetem ve spojení s černou rytinou. Aršík má velikost 118,5 mm x 170 mm na šířku, jednotlivé známky pak mají
velikost: známka 10 Kč – 40 x 23 mm, 14 Kč a 18 Kč – 40 x 50 a známka 20 Kč má velikost 40 x 50 mm. Aršík je
v tiskových listech po jednom kusu a byl vytištěn Poštovní tiskárnou cenin Praha, a. s.
Známky mají katalogová čísla od 730 – 733 vzestupně podle nominálních hodnot a platnost od 5. září 2012 do
odvolání.
Praha 9. srpna 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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36
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
CESTOVATEL ALBERTO VOJTĚCH FRIČ (1882–1944)
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. září 2012 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 10 Kč věnovanou cestovateli Albertu Vojtěchu Fričovi.
Na známce je vyobrazen portrét cestovatele v pozadí s mapou.
Alberto Vojtěch Frič (8. září 1882, Praha – 4. prosinec 1944, Praha) byl český etnograf, cestovatel, botanik
a spisovatel. Jihoameričtí indiáni jej pojmenovali Karaí Pukú (česky „dlouhý lovec“), v Evropě byl znám též jako
„lovec kaktusů“.
V letech 1901–1929 podnikl 7 cest do Jižní Ameriky a jednu do Severní, kde se soustředil jednak na sběr
kaktusů, jednak na objevování nových končin a sběr etnografických materiálů o divoce žijících indiánských kmenech.
Na svých cestách pořizoval botanické a etnografické fotografie a je považován za průkopníka české krajinářské
a cestopisné fotografie.

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Jan Kavan, autorem liniové kresby a rytiny FDC
je grafik a rytec Václav Fajt.
Známku o rozměrech 40 x 23 mm vytiskla PTC Praha, a. s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech po
50 kusech.
Známka má katalogové číslo 734 a platí od 5. září 2012 do odvolání.
Praha 9. srpna 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

37
VYDÁNÍ VÝPLATNÍCH PÍSMENOVÝCH ZNÁMEK
VÁCLAV ZAPADLÍK – SVĚTOVÁ AUTA
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. září 2012 6 kusů samolepicích výplatních
poštovních známek s natištěným písmenem „E“ z emise VÁCLAV ZAPADLÍK – SVĚTOVÁ AUTA. Písmeno „E“
odpovídá ceně pro prioritní obyčejné zásilky do 20 g do evropských zemí, dle ceníku základních poštovních služeb
v aktuálním znění – ke dni vydání 20 Kč.
Na známkách jsou vyobrazeny tyto automobily: Duesenberg SJ – 1933, Wikov 70 – 1931, Mercedes Benz 540 –
1936, Rolls Royce Phantom III – 1938, Bugatti Royale 41 – 1934, Isotta Fraschini Tipo 8a – 1929.
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Václav Zapadlík se narodil 23. 9. 1943 jako nejmladší ze čtyř dětí. Jako malý chlapec pomáhal v otcově
autoservisu a proto automobily znal do nejmenšího detailu. Nakonec se vyučil truhlářem, ale současně ho lákala muzika
a výtvarné umění. První kresbu, Vauxhall Cadet 1932, uviděla veřejnost v roce 1971, jeho Mercedes Benz mu našel
cestu do Automobilu a Světa motorů. V 90. letech se o něj začal zajímat celý svět. Spolupracoval s prestižním muzeem
automobilů Blackhawk, jeho díla je možno vidět v San Francisku i Pebble Beach.
Autorem výtvarného návrhu známky a FDC je Václav Zapadlík.

Známky o rozměrech obrazové části 55 x 34 mm budou vydávány v sešitkové úpravě po 1 kusu od každé
známky a vytiskla je Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. plnobarevným ofsetem. Na přední straně ZS jsou vyobrazena
tři auta: Škoda Hispano-Suiza 1928, Minerva AL 1932 a Praga Grand 1930. Na levé vnitřní straně známkového sešitku
je nad krátkým textem umístěn autoportrét autora a pod ní signatura V. Zapadlíka. Na zadní straně je umístěn čárový
kód, logo České pošty, s. p. a hologram, který slouží jako ochranný prvek, a stejný text v anglickém jazyce.
Známky mají katalogové číslo 735 – 740 a platí od 5. září 2012 do odvolání.
Praha 9. srpna 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

38
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE
HARLEY-DAVIDSON CLUB PRAHA
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. září 2012 příležitostnou poštovní dopisnici
„Harley-Davidson Club Praha“ s natištěnou písmenovou známkou „A“. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní
obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 10 Kč.
Na písmenové známce „A“ je vyobrazen historický motocykl Harley-Davidson typu „Streamline“ z roku 1926
a nad ním je umístěn znak Harley-Davidson. Pod známkou se nachází mikrolinka s mikrotextem Česká pošta, PTC,
2012. Na levé straně od známky je umístěno logo České pošty a hologram, který slouží jako ochranný prvek. V levé
části dopisnice je vyobrazen Harley-Davidson se sajdkou a logo clubu.
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Harley-Davidson Club Praha je nejstarším existujícím Harley-Davidson klubem na světě. Myšlenka na jeho
založení vznikla v roce 1927 na svatbě slavného motocyklového závodníka Bohumila Turka, který byl zároveň
ředitelem firmy Tesárek, dovážející tehdy do Československa motocykly Harley-Davidson. Dne 25. února 1928 pak byl
na Valné hromadě v hotelu Gráf na náměstí Petra Osvoboditele v Praze (dnešní I. P. Pavlova) oficiálně založen Harley
Club Praha (HCP). HCP se od počátku zaměřil na motosoutěže, cestování, pořádal školení v technice jízdy, přednášky
o konstrukci motocyklu, společenské večery, vydával klubový magazín, spolupracoval s ostatními českými motokluby
a zahraničními H-D kluby, se kterými pak podnikal soutěžní akce a vyjížďky. Specialitou se staly mototurnaje doplněné
ukázkami motocyklové akrobacie. Pravidlem se stala čtvrteční společná setkání – tato tradice se zachovala dodnes.

Autorem výtvarného návrhu známky a dopisnice je Václav Zapadlík.
Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. plnobarevným ofsetem.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 15 Kč a platí od 5. září 2012 do odvolání.
Praha 9. srpna 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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