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SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU
9
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 2. března 2010
Čj. 29 376/2010-608

Rozhodnutí
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“),
v řízení o změně základních kvalitativních požadavků zahájeném z moci úřední dne 26. 2. 2010, rozhodl takto:
Ke dni 15. 3. 2010 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.
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Odůvodnění:
Rozhodnutím ze dne 5. prosince 2008 udělil správní orgán České poště, s.p. (dále jen „Česká pošta“) 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, 20. dubna 2009 a 28. července 2009 pak správní orgán tyto základní kvalitativní požadavky změnil.
Dne 26. února 2010 navrhla Česká pošta správnímu orgánu změnu dosavadního znění § 5 odst. 2, 3, 4 a 5
základních kvalitativních požadavků.
Navržená změna souvisí se zavedením tzv. tarifních poštovních známek, na kterých namísto jejich nominální
hodnoty bude uvedeno k úhradě jaké poštovní služby poštovní známka slouží.
Navržená změna je v souladu s potřebami veřejnosti, jelikož zákazníkům zjednodušuje úhradu ceny poštovní
služby pomocí poštovních známek.
Český telekomunikační úřad přizpůsobuje znění základních kvalitativních požadavků tak, aby používání nově
zavedených poštovních známek bylo možné.
Proto správní orgán rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení podat rozklad. Rozklad se podává u Českého
telekomunikačního úřadu; o rozkladu rozhoduje předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu. Rozklad nemá
odkladný účinek (§ 38 odst. 2 zákona o poštovních službách).

Ing. Hana Hankiewiczová v.r.
ředitelka odboru regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Částka 3/2010

Opatření č. 9

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

111

Příloha k rozhodnutí čj. 29 376/2010-608
ZMĚNA ZÁKLADNÍCH KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ
podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu
čj. 29 376/2010-608 ze dne 2. 3. 2010

Základní kvalitativní požadavky podle rozhodnutí čj. 76 026/2008-608, ve znění rozhodnutí čj. 11 003/2009-608,
čj. 29 635/2009-608 a čj. 54 801/2009-608 se mění takto:
1. V § 5 odst. 2 se slova „nominálních hodnotách“ nahrazují slovem „hodnotách“.
2. V § 5 odst. 3 se slova „nominální hodnoty“ nahrazují slovem „hodnoty“.
3. V § 5 odst. 4 se slova „nominálních hodnotách“ nahrazují slovem „hodnotách“.
4. V § 5 odst. 5 se slova „nominální hodnoty“ nahrazují slovem „hodnoty“.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
10
AKTA SVĚTOVÉ POŠTOVNÍ UNIE – ŽENEVA 2008
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo český překlad platného znění úmluv a ujednání (Akt)
Světové poštovní unie přijatých 24. Kongresem SPU v roce 2008. Do textu Akt, která nabyla účinnosti
dnem 1. ledna 2010, lze na požádání nahlédnout ve vybraných provozovnách České pošty, s. p. Informaci o těchto
provozovnách podá každá pošta.
Praha 18. března 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

____________________________________________

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.

____________________________________________

11
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
CESTOVATEL ENRIQUE STANKO VRÁZ
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 14. dubna 2010 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 24 Kč věnovanou cestovateli Enriquu Stanko Vrázovi.
Enrique Stanko Vráz (1860–1932) byl český cestovatel a fotograf. Jeho původ je zahalen lehkou rouškou
tajemství. Jeho matka byla Češka, ale otec měl být ruský důstojník či diplomat. Spekuluje se i o tom, že jeho jméno
bylo jen pseudonymem a za ním se ve skutečnosti skrýval jakýsi šlechtic. Jisté je, že Enrique Stanko Vráz velmi rád
cestoval. Ze svých cest, které uskutečnil téměř po celém světě, dovezl velkou sbírku hmyzu, ptáků, savců a mnoho
dalšího. Část z jeho sbírky odkoupil britský guvernér, většinu však Vráz daroval Národnímu muzeu v Praze. Kus svého
života strávil v USA, kde se podílel na přípravě předvolební kampaně budoucího prezidenta Wilsona. Ve 20. letech
20. století se vrátil i se svojí rodinou zpět do Prahy. Nezískal práci v Národním ani v Náprstkově muzeu, žil z přednášek
a literárních honorářů, stále více se jako následek jeho výprav projevovaly nemoci. Zemřel 20. února 1932.
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Na známce je portrét cestovatele a za ním japonská krajina v pozadí se zasněženými horami.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Vladimír Novák, autorem rytin je grafik a rytec Miloš
Ondráček.
Známku o rozměrech 40 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem
v barvě černé v kombinaci s hlubotiskem v barvách modré, fialové a zelené v tiskových listech o 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 626 a platí od 14. dubna 2010 do odvolání.
Praha 18. března 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

12
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
ZAKAVKAZSKÉ KOBERCE
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 14. dubna 2010 dvě příležitostné poštovní známky
Zakavkazské koberce.
1) 21 Kč – KOBEREC KASIM UŠAK
ZAKAVKAZSKO, 19. STOLETÍ
NÁRODNÍ MUZEUM
Barvy: červená, modrá a žlutá
2) 24 Kč – KOBEREC ČELABERD
ZAKAVKAZSKO, POL. 19. STOLETÍ
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
Barvy: červená, modrá a žlutá
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Na známce 21 Kč je vyobrazen koberec kasim ušak, který pochází ze Zakavkazska – oblasti, která se nachází na
dnešním území Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu. Koberec kasim ušak je odbornou i laickou veřejností řazen mezi
tzv. karabachy neboli karabašské koberce, pocházející ze Zakavkazska. Náhorní Karabach je hornaté území, které se
nachází na západě Ázerbájdžánu nedaleko arménských hranic. Jednotlivé typy karabašských koberců se nazývají podle
vesnic, ze kterých pochází. Stejně jako ostatní karabašské koberce se i kasim ušaky vyznačují zářivou barevností, mají
typickou karabašskou květinovou borduru a velké geometrické vzory ve středovém poli.
Na známce 24 Kč je vyobrazen koberec čelaberd, který pochází z jižní oblasti Zakavkazska. Koberec čelaberd je
nejznámějším kobercovým vzorem vázaným v Karabachu. S tímto kobercem se můžeme setkat i pod jeho starším
názvem – orlí kazak. Vycházel z dřívější interpretace hlavního motivu, velkého středověkého paprsčitého medailonu,
znázorňujícího dvouhlavého orla. Nejstarší koberce tohoto typu mají formát blízký čtverci, jediný dominantní medailon
a neobyčejně působivou jasnou barevnost. Do této malé skupiny se řadí i koberec, který je vyobrazen na známce.
Autorem grafické úpravy známek a rytin je grafik a rytec Václav Fajt.
Známky o rozměrech 40 x 50 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., ocelotiskem v barvě
černé, kombinovaným s ofsetem v tiskových listech po 4 kusech.
Známky mají katalogová čísla 627 a 628 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 14. dubna 2010 do
odvolání.
Praha 18. března 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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