Poštovní věstník
Český telekomunikační úřad
Částka

5

Ročník 2011

Praha 12. května 2011

OBSAH:

SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU
29 Rozhodnutí o změně základních kvalitativních požadavků
30 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek
31 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek
32 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek

Příloha
Opatření č. 29 – Změna základních kvalitativních požadavků
Opatření č. 30 – Změna poštovních podmínek
Opatření č. 31 – Změna poštovních podmínek
Opatření č. 32 – Změna poštovních podmínek

SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
33 Vydání příležitostného poštovního aršíku „Společné česko-slovinské vydání: Johann Gerstner (1851-1939)“
34 Vydání výplatní písmenové známky „Lidová architektura“
35 Vydání výplatní známky „Krása květů – Chryzantéma“
36 Vydání příležitostné poštovní známky „Dětem“
37 Vydání příležitostné poštovní známky „Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí“
38 Vydání příležitostné poštovní známky „100 let od prvního veřejného letu Jana Kašpara“
39 Vydání příležitostné poštovní dopisnice „15 let od ustanovení Senátu Parlamentu ČR“

SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU

29
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.

162

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

Částka 5/2011

____________________________________________
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 29. března 2011
Čj. 28 064/2011-610

Český telekomunikační úřad (dále jen „správní orgán“), jako správní orgán příslušný podle § 10 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle § 23 odst. 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. 28 064/2011-610, o změně základních kvalitativních požadavků zahájeném z moci úřední
s dotčenou osobou Česká pošta, s.p., se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 909/4, IČO: 47114983 (dále jen „Česká
pošta“), toto
rozhodnutí:
Ke dni 1. 4. 2011 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) pak správní orgán tyto základní kvalitativní požadavky změnil.
Rozhodnutím správního orgánu ze dne 16. listopadu 2010 (čj. 136 663/2010-610) došlo na návrh České pošty ke
změně znění § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 základních kvalitativních požadavků. Na tuto změnu navazovaly úpravy v § 29
odst. 9, 11 a 12. V souvislosti s touto úpravou byla nutná i úprava nového znění § 29 odst. 12, 15 a 17 týkající se
odkazů na ostatní odstavce tohoto § 29, ke které nedošlo.
Tento nedostatek správní orgán tímto rozhodnutím odstraňuje. Úprava základních kvalitativních požadavků 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 odvolatel 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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30
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 30. března 2011
Čj. 26 300/2011-610

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 15. března 2011 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních
podmínek, vydává toto
rozhodnutí:
Ke dni 1. 5. 2011 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 15. března 2011, ve znění dodatečných úprav ze dne 22. března 2011, 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 24. března 2011 (čj. 20 557/2011-610) správní
orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek.
Dne 15. března 2011 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou poštovních
podmínek v článku 366.
Změna se týká zrušení služby „Cenné psaní“ do Velké Británie, neboť určený poštovní operátor ve Velké
Británii ukončil poskytování této služby a tuto změnu nahlásil prostřednictvím oběžníku Mezinárodního úřadu SPU
č. 49/2011.
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.
Dne 22. března 2011 doplnila Česká pošta svoji žádost o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek
v článku 222. V tomto případě se jedná pouze o technickou úpravu.
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 odvolatel 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 5/2011
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31
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 15. dubna 2011
Čj. 33 570/2011-610

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 6. dubna 2011 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek,
vydává toto
rozhodnutí:
Ke dni 1. 6. 2011 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 6. dubna 2011, ve znění dodatečných úprav ze dne 11. dubna 2011, 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) a 30. března 2011
(čj. 26 300/2011-610) správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek.
Dne 6. dubna 2011 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou poštovních
podmínek v článcích 169, 174, 176, 179, 184, 206, 207, 225, 234, 239 až 241, 247, 250, 258, 260, 261, 266, 267, 271,
272, 275, 285, 290, 294, 315, 319, 324, 329, 332, 334, 336, 337, 344 až 346, 355, 356, 362, 367 a 368.
Dne 11. dubna 2011 upravila Česká pošta svoji žádost o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek
v článcích 206 a 239.
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 odvolatel 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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32
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 21. dubna 2011
Čj. 37 522/2011-610

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 21. dubna 2011 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek,
vydává toto
rozhodnutí:
Ke dni 1. 6. 2011 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 21. dubna 2011, 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) a 15. dubna 2011 (čj. 33 570/2011-610) správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto
poštovních podmínek.
Dne 21. dubna 2011 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou poštovních
podmínek v článku 123.
Navrženou změnou poštovních podmínek se aktualizuje odkaz na příslušný odstavec. Tato změna je v souladu
s potřebami veřejnosti.
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 odvolatel 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. 28 064/2011-610
ZMĚNA ZÁKLADNÍCH KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ
podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu čj. 28 064/2011-610
ze dne 29.3.2011

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
a čj. 148 691/2011-610 se mění takto:
1. V § 29 odst. 12 se slova „odstavce 13“ nahrazují slovy „odstavce 10“ a slova „odstavce 14“ nahrazují slovy
„odstavce 11“.
2. V § 29 odst. 15 se slova „odstavce 16“ nahrazují slovy „odstavce 13“ a slova „odstavce 17“ nahrazují slovy
„odstavce 14“.
3. V § 29 odst. 17 se slova „odstavce 19“ nahrazují slovy „odstavce 16“.
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Příloha k rozhodnutí čj. 26 300/2011-610

ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK,
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu čj. 26 300/2011-610 ze dne
30.3.2011 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 a čj. 20 557/2011-610 se mění takto:
1. V článku 222 se odstavec 6 zrušuje.
2. V článku 366 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.
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Příloha k rozhodnutí čj. 33 570/2011-610

ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK,
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu čj. 33 570/2011-610 ze dne
15.4.2011 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 a čj. 26 300/2011-610 se mění takto:
1. V článku 169 odstavce 1 a 2 znějí:
„1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a)

v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní 3 celní prohlášky,

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 2 celní prohlášky.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a)

v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní anglicky, francouzsky
nebo rusky,

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky, bělorusky, francouzsky nebo rusky.“.
2. V článku 174 odstavec 2 zní:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo bosensky.“.
3. V článku 176 odstavec 3 zní:
„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 7 538 Kč. Odesílatel nemůže
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
4. V článku 179 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
5. V článku 179 odstavec 6 zní:
„6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.“.
6. V článku 184 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
„6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.
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Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.
7. V článku 206 odstavec 3 zní:
„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 57 990 Kč. Odesílatel nemůže
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
8. V článku 206 odstavec 6 zní:
„6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služby standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry,
šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu
poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 122 odst. 4 neplatí.“.
9. V článku 207 odstavec 2 zní:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a)

v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky nebo španělsky,

b) v případě služby standardní balík anglicky.“.
10. V článku 207 odstavec 5 zní:
„5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služby standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry,
šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu
poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 122 odst. 4 neplatí.“.
11. V článku 207 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.“.
12. V článku 225 odstavec 2 zní:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, dánsky, islandsky, norsky nebo
švédsky.“.
13. V článku 225 odstavec 7 zní:
„7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
14. V článku 234 odstavce 1 a 2 znějí:
„1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2.

Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.“.

15. V článku 234 odstavec 6 zní:
„6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
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16. V článku 239 odstavec 2 zní:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a)

v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní anglicky, francouzsky
nebo v jazyce známém v zemi určení,

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky.“.
17. V článku 240 odstavce 1 a 2 znějí:
„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.
2.

Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.“.

18. V článku 240 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.
19. V článku 241 odstavec 2 zní:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.“.
20. V článku 241 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
21. V článku 247 odstavec 7 zní:
„7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
22. V článku 247 se odstavec 8 zrušuje.
23. V článku 250 odstavec 2 zní:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a)

v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka španělsky nebo francouzsky,

b) v případě služby standardní balík španělsky.“.
24. V článku 250 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.
25. V článku 258 odstavce 1 a 2 znějí:
„1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a)

v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní prohlášky,

b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky.
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Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a)

v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky nebo arabsky,

b) v případě služby standardní balík anglicky nebo francouzsky.“.
26. V článku 258 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
27. V článku 260 odstavec 1 zní:
„1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 28 995 Kč. Odesílatel nemůže
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
28. V článku 261 odstavec 10 zní:
„10. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.“.
29. V článku 266 odstavec 1 zní:
„1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.“.
30. V článku 267 odstavec 3 zní:
„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 15 947 Kč. Odesílatel nemůže
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
31. V článku 271 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
32. V článku 272 odstavec 1 zní:
„1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a)

v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní 3 celní prohlášky,

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 2 celní prohlášky.“.
33. V článku 272 odstavec 3 zní:
„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 111 340 Kč. Odesílatel nemůže
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
34. V článku 272 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.
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35. V článku 275 odstavec 6 zní:
„6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
36. V článku 285 odstavec 1 zní:
„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.“.
37. V článku 285 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.
38. V článku 285 odstavec 6 zní:
„6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.“.
39. V článku 290 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
40. V článku 294 se odstavec 6 zrušuje.
41. V článku 315 odstavce 1 a 2 znějí:
„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky.
2.

Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo francouzsky.“.

42. V článku 315 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
43. V článku 319 odstavec 1 zní:
„1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.“.
44. V článku 319 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
„5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.
6.

Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.“.

45. V článku 324 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.
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46. V článku 329 odstavec 1 zní:
„1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.“.
47. V článku 329 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
48. V článku 332 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
„6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.
7.

Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.
49. V článku 334 odstavec 1 zní:
„1. K poštovní zásilce musí být připojena
a)

v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 1 celní prohláška,

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 2 celní prohlášky.“.
50. V článku 334 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7.
51. V článku 334 odstavec 6 zní:
„6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
52. V článku 336 odstavec 1 zní:
„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky.“.
53. V článku 336 odstavec 9 zní:
„9. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.“.
54. V článku 337 odstavec 5 zní:
„5. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.“.
55. V článku 344 odstavce 1 a 2 znějí:
„1. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána v enklávách Ceuta, Melilla nebo Kanárské
ostrovy, ustanovení článku 113 neplatí. V takovém případě musí být k poštovní zásilce připojena 1 celní
prohláška. Celní prohláška, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky nebo
španělsky.
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Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 77 358 Kč. Odesílatel nemůže
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.

56. V článku 345 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.
57. V článku 346 odstavec 1 zní:
„1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.“.
58. V článku 355 odstavce 2 a 3 znějí:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny arabsky, francouzsky nebo anglicky.
3.

Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 72 487 Kč.

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
59. V článku 355 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
60. V článku 356 odstavec 2 zní:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a)

v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní anglicky nebo turecky,

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky, francouzsky nebo turecky.“.
61. V článku 356 odstavec 8 zní:
„8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.“.
62. V článku 362 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.
63. V článku 367 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
64. V článku 368 odstavec 1 zní:
„1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška.“.
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Příloha k rozhodnutí čj. 37 522/2011-610

ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK,
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu čj. 37 522/2011-610 ze dne
21.4.2011 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 a čj. 33 570/2011-610 se mění
takto:

V čl. 123 odst. 9 se číslo „13“ nahrazuje číslem „15“.
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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 PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO ARŠÍKU
SPOLEČNÉ ČESKO-SLOVINSKÉ VYDÁNÍ: JOHANN GERSTNER (1851 – 1939)
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 27. května 2011 příležitostný poštovní aršík se
známkou nominální hodnoty 34 Kč, na které je vyobrazen Johann Gerstner s houslemi, na aršíku je v pozadí houslí
postava Gerstnera a nahoře znaky Žlutic a Lublaně.
Tato společná česko-slovinská emise s vyobrazením houslisty Johanna
Gerstnera je určena k výročí jeho narození. Johann (Hans) Gerstner se narodil
17. srpna 1851 ve Žluticích. I když většinu života prožil v Lublani, kde svým
působením zanechal nejvíce stop, je vzpomínka na něj a především na jeho
zásluhy opomíjena a potlačena do pozadí. Ve Žluticích Gerstnera seznámil
s hudbou Emanuel Wirth, který byl později sám uznávaným a úspěšným
houslistou a pedagogem. Oba dva na housle a obecně v hudbě vzdělával ve
Žluticích Karl Rohm. Gerstnera učil hře na flétnu, housle a zpěv. Ve Žluticích
zůstal Gerstner do svých třinácti let, v roce 1864 se přihlásil na
pražskou konzervatoř, která byla v té době jedna z nejlepších hudebních
institucí. Na konzervatoři studoval hru na housle. Gerstner během studia hrál
druhé housle v Benewitzovém kvartetu, ve kterém se seznámil se špičkovými
díly tehdejších českých skladatelů mnohokrát přímo z rukopisů. Byl také
členem německého operního orchestru, kde hrál pod taktovkou Bedřicha
Smetany. Harmonii a generál bas studoval Gerstner u ředitele konzervatoře
Josefa Krejčího. Ostatní teoretické předměty ho vyučoval Josef Foerster, jehož
bratr, Anton Foerster, mu doporučil, aby se nechal zaměstnat v Lublani.
Hned po ukončení studií v Praze odešel Gerstner do Lublaně, kde začal působit jako ředitel Zemského divadla a jako
houslový pedagog na škole Filharmonické společnosti. Během svého působení v Lublani se nejvíce věnoval
pedagogické činnosti. Vyučoval dokonce na deseti výchovně-vzdělávacích institucích. Jenom na hudební škole
Filharmonické společnosti vychoval za 48 let více než 1000 žáků – houslistů. Jeho nejúspěšnějším žákem byl Slovinec
Leo Funtek, který si vybudoval kariéru v Helsinkách ve Finsku jako houslista, dirigent a skladatel. Gerstner byl aktivní
i jako koncertní houslista, spolupracoval na více jak 700 koncertech. Vedl komorní večery a hrál první housle na 154
takovýchto představeních. Naposledy vystoupil s orchestrem v roce 1911, kdy provedl obě Beethovenovy Romance,
svoje poslední vystoupení měl při příležitosti stého výročí úmrtí Franze Schuberta v roce 1929. Dlouhých 40 let hrál
každou neděli na housle také na lublaňském hlavním kůru. Pravidelně se účastnil hudebních představení
a pedagogických seminářů v Grazu, Vídni, Salzburku, Mannheimu a Kolíně nad Rýnem. Kromě toho působil 25 let
jako krajský zástupce společnosti Richarda Wagnera v Lublani.
Hans Gerstner svými houslovými dovednostmi a pedagogickými znalostmi otevřel cestu rozvoje houslového
umění ve Slovinsku. Položil první, ale velmi důležité základy, na kterých stavěly všechny další generace houslových
pedagogů. Za svého života nebyl Gerstner za svoji snahu a nezištnou obětavost doceněn, a to také pro svůj německý
původ v době, kdy byli Němci ve Slovinsku velmi neoblíbeni. Nicméně byl Lublaňan, prožil tam většinu svého života
a založil si tam rodinu. I když velmi přispěl k rozvoji slovinské kultury, za svého života nezískal místo, které by mu
náleželo.
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Autor výtvarného návrhu emise je akad. malíř a grafik Karel Zeman, autorem rytin je grafik a rytec Jaroslav
Tvrdoň.
Známku o rozměrech 30,5 x 44,4 mm a aršíku o velikosti 80 x 120 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha,
a.s., ocelotiskem z plochých desek v barvě černé v kombinaci s ofsetem v barvách modré, červené, žluté a černé.
Známka má katalogové číslo 682 a platí od 27. května 2011 do odvolání.
Praha 12. května 2011
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

34
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ PÍSMENOVÉ ZNÁMKY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 27. května 2011
výplatní poštovní známku s nominální hodnotou zastoupenou písmenem „Z“ ze série
Lidová architektura. Písmeno „Z“ odpovídá ceně za prioritní obyčejnou zásilku
o hmotnosti do 20 g do mimoevropských zemí podle Ceníku základních poštovních
služeb v aktuálním znění ( ke dni vydání 21 Kč).
Zatím poslední známka s písmenem „Z“ je věnována pouze dřevěným
konstrukcím domů. Vpředu jsou zobrazeny dvě roubené stavby ze Severních Čech, za
nimi je hrázděný dům ze západočeského pohraničí a v pozadí malá ukázka valašské
chaloupky.
Autorem výtvarných návrhů emise je akad. malíř a grafik Jan Kavan, autorem rytin je grafik a rytec Bohumil
Šneider.
Známku o rozměrech obrazové části 19 x 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním
ocelotiskem v barvě černé, kombinovaným hlubotiskem v barvě šedozelené v tiskových listech po 100 kusech.
Známka má katalogové číslo 683 a platí od 27. května 2011 do odvolání.

Praha 12. května 2011
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

35
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ ZNÁMKY
KRÁSA KVĚTŮ – CHRYZANTÉMA
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 27. května 2011
poslední výplatní poštovní známku ze série Krása květů s nominální hodnotou 2 Kč.
Na známce je vyobrazen květ chryzantémy.
Autorkou výtvarného návrhu je akad. malířka Anna Khunová, autorem rytiny je
grafik a rytec Bohumil Šneider.
Známku o rozměrech 19 x 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.,
rotačním ocelotiskem v barvě zelenočerné, kombinovaným hlubotiskem v barvách
žluté, červené a tmavě zelené. v tiskových listech po 100 kusech.

Částka 5/2011

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

181

Známka má katalogové číslo 684 a platí od 27. května 2011 do odvolání.
Praha 12. května 2011
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

36
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
DĚTEM
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 1. června 2011 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 10 Kč věnovanou dětem, pro kterou byla vybrána Malá čarodějnice.
V letošní emisi Dětem si připomínáme Zdeňka Smetanu, českého animátora, scenáristu a výtvarníka. Narodil se
26. července 1925 v Praze. Pracoval ve studiu „Bratři v triku“ a později byl režisérem v Krátkém filmu Praha. Získal
přes padesát ocenění na českých i zahraničních filmových přehlídkách a festivalech, mezi nimi byl i Lev sv. Marka,
Zlatý medvěd, Cena londýnské akademie za nejlepší film roku. Za svůj život vytvořil mnoho postaviček a podílel se na
animaci oblíbených českých večerníčků. Mezi nejznámější z nich patří Pohádky z mechu a kapradí (Křemílek
a Vochomůrka), Rákosníček, Štaflík a Špagetka, Radovanovy radovánky a Malá čarodějnice. Ilustroval také několik
knih pro děti.

Autorem výtvarného návrhu je akad. malíř a grafik Zdeněk Smetana, graficky známku upravil akad. malíř
a grafik Otakar Karlas a autorem rytiny je grafik a rytec Bohumil Šneider.
Známku o rozměrech obrazové části 30 x 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním
ocelotiskem v barvě černé, kombinovaným hlubotiskem v barvách hnědé, modré, červené a žluté v tiskových listech po
30 kusech. Kromě známek v archové úpravě se vydávají filatelistické sešitky s 8 známkami a 2 kupony. Na kuponu je
použit motiv z pohádky – větvička ostružin. Kupon o rozměru shodném se známkou je vytištěn rotačním ocelotiskem
v barvě černé, kombinovaným hlubotiskem v barvách hnědé, modré, červené a žluté.
Známka má katalogové číslo 685 a platí od 1. června 2011 do odvolání.
Praha 12. května 2011
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
POPRAVA 27 ČESKÝCH PÁNŮ NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 1. června 2011 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 26 Kč připomínající 390. výročí popravy 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze.
Staroměstská exekuce vykonaná 21. června 1621 byla hromadnou popravou dvaceti sedmi vůdců stavovského
povstání. Představovala symbolickou tečku za událostmi, které začaly druhou pražskou defenestrací 23. května 1618
a skončily 8. listopadu 1620 porážkou stavovských armád v bitvě na Bílé hoře u Prahy.
Poprava byla šokujícím a hrozivým představením, které mělo
dokázat tehdejší Evropě, že Habsburkové se nenechají zastrašit
stavovským povstáním a žádná protestantská vzpoura nemůže ohrozit
jejich autoritu. Tento akt ve svém důsledku upevnil vládu Habsburků
na českém trůně a odradil potenciální opozici od jakékoli formy odboje.
Popravy začaly v pět hodin ráno, kdy se uzavřely brány města
a císařské vojsko pod vedením generála Albrechta z Valdštejna obsadilo
Staroměstské náměstí. Popravčím byl ustanoven kat Jan Mydlář, který
měl připraveny čtyři meče. Popravy trvaly do desáté hodiny.
Odsouzenci přicházeli na pódium dle rodu, důstojenství a věku.
První přišli na řadu direktoři ze stavu panského. Po členech rytířského
stavu byli popraveni zemští direktoři z městského stavu.
Popraveni byli „páni“: Jáchym Ondřej Šlik, Václav Budovec z Budova, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic;
„rytíři“: Kašpar Kaplíř ze Sulevic, Prokop Dvořecký z Olbramovic, Fridrich z Bílé, Jindřich Otta z Losu, Diviš Černín
z Chudenic, Vilém Konecchlumský z Konecchlumí, Bohuslav z Michalovic a „měšťané“: Valentin Kochan z Prachové,
Tobiáš Štefek z Koloděj, Ján Jesenský z Jesenova, Kryštof Kobr z Koberštejna, Jan Šultys z Felsdorfu, Maxmilián
Hošťálek z Javořice, Jan Kutnauer ze Sonenštejna, Simeon Sušický ze Sonenštejna, Nathanaél Vodňanský z Uračova,
Václav Maštěrovský z Jizbice, Jindřich Kozel z Peclinovce, Ondřej Kocour z Votína, Jiří Řečický, Michal Witmann,
Simeon Vokáč z Chyš, Leander Rüppel z Ruppachu, Jiří Hauenšild z Fürstenfeldu.
Místo popravy a smutný konec stavovského povstání připomínají dlažební kostky, které vyznačují prostor, kde
stálo popravní lešení.
Autor výtvarného návrhu emise je akad. architekt Zdeněk Ziegler, autorem rytin je grafik a rytec Václav Fajt.
Známku o rozměrech 50 x 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., ocelotiskem z plochých desek
v barvě černé v kombinaci s ofsetem v barvě červené v tiskových listech po 4 kusech.
Známka má katalogové číslo 686 a platí od 1. června 2011 do odvolání.

Praha 12. května 2011
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
100 LET OD PRVNÍHO VEŘEJNÉHO LETU JANA KAŠPARA
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 1. června 2011 příležitostnou poštovní známku
100 let od prvního veřejného letu Jana Kašpara nominální hodnoty 21 Kč. Na známce je vyobrazen Jan Kašpar a za ním
v pozadí letadlo.
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Jan Kašpar (20. květen 1883, Pardubice – 2. březen 1927, Pardubice) byl český
inženýr, průkopník české aviatiky, nejznámější z prvních českých leteckých
konstruktérů a pilotů. Proslavil se zejména svými průkopnickými dálkovými lety.
Vystudoval strojní inženýrství na C. a k. české vysoké škole technické v Praze. Po
složení státní zkoušky absolvoval jeden semestr vyšší automobilové školy v Německu
a v roce 1908 nastoupil do zaměstnání u firmy Basse & Selve v Alteně v německém
Vestfálsku. Zde se začal intenzivně zajímat o letectví. Po návratu do Čech nastoupil do
zaměstnání v automobilce Laurin & Klement v Mladé Boleslavi, ale brzy „laurinku“
opustil a vrátil se do rodných Pardubic, kde se spolu se svým bratrancem Ing. Evženem
Čihákem věnoval konstrukci letadel. Po čase se bratranci rozešli a Evžen Čihák se
pustil do stavby letadel spolu se svým bratrem Hugem.
Kašpar nejprve zkonstruoval jednoplošník po vzoru letadla Antoinette
francouzského konstruktéra Lathama. V průběhu stavby ho zastihla zpráva, že dne
25. července 1909 přeletěl Francouz Louis Blériot Lamanšský průliv. Kašpar letadlo
dokončil, ale nedokázal s ním vzlétnout. Koupil proto letadlo typu Blériot XI (stroj
výrobního čísla 76) za 18 000 franků. Letadlo nejprve vybavil vlastním motorem,
později motorem typu Anzani.
První úspěšný let provedl dne 16. dubna 1910, kdy proletěl dráhu 2 km ve výši 20-25 metrů. Po získání prvních
zkušeností s pilotáží složil dne 16. června 1910 pilotní zkoušku před komisí. V roce 1911 vzlétl s nově postaveným
letadlem vlastní konstrukce, vybaveným motorem Daimler o výkonu 70 koňských sil. S tímto letadlem plánoval první
dálkový let v Čechách. Nejprve si vyzkoušel orientaci při letu na trati Pardubice – Chrudim a zpět, který uskutečnil
30. dubna 1911. Let ve výši 400 metrů.trval 24 minut a 23 sekund. Téhož dne Kašpar vzlétl poprvé s cestujícím, jímž
byl jeho bratranec Evžen Čihák.
Slavný let Pardubice – Velká Chuchle, který jej proslavil, uskutečnil dne 13. května 1911. Vzdálenost 121 km
překonal za 92 minut ve výšce asi 800 m. Tento letoun daroval Kašpar v roce 1913 tehdejšímu Technickému muzeu
Království českého, kde (dnes Národní technické muzeum v Praze) je vystaveno dodnes.
Dalším jeho slavným letem se stal první dálkový přelet s cestujícím v Čechách na trase Mělník – Chuchle, kterou
zdolal za 41 minut a 55 sekund. Jeho pasažérem byl redaktor listu Národní politika Jaroslav Kalva.
Zemřel v chudobě, pod vlivem duševní nemoci spáchal sebevraždu.
Autorem výtvarného návrhu emise je akad. malíř a grafik Pavel Sivko, autorem rytin je grafik a rytec Václav
Fajt.
Známku o rozměrech 23 x 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem v barvě
černé, kombinovaným hlubotiskem v barvách žluté, červené, fialové a šedohnědé v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 687 a platí od 1. června 2011 do odvolání.
Praha 12. května 2011
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE
15 LET OD USTAVENÍ SENÁTU PARLAMENTU ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 1. června 2011 příležitostnou poštovní dopisnici
„15 let od ustavení Senátu Parlamentu ČR“ 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). Dopisnice je věnována 15. výročí ustavení Senátu Parlamentu ČR.
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Senát Parlamentu České republiky byl zakotven v Ústavě České republiky z roku 1992. První volby do Senátu se
konaly v listopadu roku 1996. Činnost zahájil Senát na své ustavující schůzi dne 18. prosince 1996, prvním předsedou
Senátu byl zvolen Petr Pithart.
Senát má 81 senátorů volených na šest let. Každé dva roky se volí 27 senátorů, tj. obměňuje se jedna třetina
Senátu.
Mezi hlavní kompetence Senátu patří: projednávání a schvalování návrhů zákonů včetně ústavních, rozhodování
o válečném stavu, rozhodování o disponování ozbrojenými silami, vyslovování souhlasu k ratifikaci mezinárodních
smluv, udělování souhlasu k jmenování soudců Ústavního soudu, volba členů Rady Ústavu pro studium totalitních
režimů a spolu s Poslaneckou sněmovnou volba prezidenta republiky.
Senát sídlí v Praze na Malé Straně ve třech starobylých palácích: Valdštejnském, Kolovratském a Malém
Fürstenberském. Všechny budovy i Valdštejnskou zahradu nechal Senát pečlivě zrekonstruovat, aby byly zachovány
pro budoucí generace.
Na známce je vyobrazeno logo Senátu Parlamentu ČR. V obrazové části dopisnice je fotografie Valdštejnského
paláce, pod ní je text „15 let od ustavení Senátu Parlamentu ČR“.
Autorem výtvarného návrhu známky a dopisnice je akad. malíř a grafik Pavel Sivko.
Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., plnobarevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn
hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 15 Kč a platí od 1. června 2011 do odvolání.
Praha 12. května 2011
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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