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17
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.

____________________________________________
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Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Částka 5/2010
Praha 13. dubna 2010
Čj. 48 693/2010-610

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. 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,
IČ: 47114983 (dále jen „Česká pošta“), ze dne 12. března 2010 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek,
rozhodl takto:
Ke dni 16. 4. 2010 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 12. března 2010, který je přílohou tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Rozhodnutím 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, 17. března 2009, 7. dubna
2009, 17. června 2009, 19. června 2009, 30. července 2009, 15. října 2009, 13. listopadu 2009, 18. prosince 2009,
22. prosince 2009 a 28. prosince 2009 správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek.
Dne 12. března 2010 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou v článku 32.
Dne 31. března 2010 si správní orgán vyžádal doplnění žádosti České pošty tak, aby obsahovala vzory
jednotlivých druhů obálek, jichž se navrhovaná změna týká. Svou doplněnou žádost Česká pošta zaslala správnímu
orgánu dne 2. dubna 2010.
Navržená změna byla vyvolána tím, aby bylo možno používat zvláštní obálky, na kterých se už dříve Česká
pošta domluvila s Ministerstvem spravedlnosti. Změna je tedy v souladu s potřebami veřejnosti.
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
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18
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 13. dubna 2010
Čj. 48 806/2010-610

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. 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,
IČ: 47114983 (dále jen „Česká pošta“), ze dne 22. března 2010 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek,
rozhodl takto:
Ke dni 1. 5. 2010 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 24. března 2010, ve znění které je přílohou tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Rozhodnutím 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, 17. března 2009, 7. dubna
2009, 17. června 2009, 19. června 2009, 30. července 2009, 15. října 2009, 13. listopadu 2009, 18. prosince 2009,
22. prosince 2009, 28. prosince 2009 a 13. dubna 2010 správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních
podmínek.
Dne 24. března 2010 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnami v článcích
155, 181, 201, 203, 212, 234, 243, 270, 289, 296, 299 a 463.
Navržené změny vyplývají z právních předpisů Světové poštovní unie a z podmínek, za nichž zahraniční
provozovatelé poskytují České poště svou součinnost.
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
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Příloha k rozhodnutí čj. 48 693/2010-610
ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK,
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu
čj. 48 693/2010-610 ze dne 13. 4.2010
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 a čj. 108 929/2009-608 se mění
takto:
V článku 32 odstavec 3 zní:
„3. Jestliže odesílatel uvedl na doporučenou zásilku poznámku „Nevracet, vložit do schránky“ nebo použil zvláštní
obálku podle čl. 17 odst. 4, která má zelený pruh, přičemž současně neuvedl poznámku „Nevkládat do schránky“
nebo „S vyloučením vložení do schránky“, podnik poštovní zásilku, kterou se nepodařilo dodat některým ze
způsobů podle čl. 25 odst. 2, 4, 5, 7, 10, 16, 17, 18, 19 nebo 23 nebo podle čl. 26 odst. 2, 3, 9, 10, 11, 12 nebo 16
namísto jejího vrácení odesílateli vloží do domovní schránky, poštovní přihrádky nebo dodávací schrány adresáta;
na poštovní zásilku přitom uvede, kdy byla do domovní schránky, poštovní přihrádky nebo dodávací schrány
adresáta vložena. Za domovní schránku adresáta se považuje domovní schránka podle čl. 24 odst. 2 a 3. Není-li to
však možné, podnik poštovní zásilku vrátí odesílateli. Je-li k poštovní zásilce připojeno poučení o právních
důsledcích, podnik je předá adresátovi společně s poštovní zásilkou.“.

Částka 5/2010

Opatření č. 18
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Příloha k rozhodnutí čj. 48 806/2010-610
ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK,
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu
čj. 48 806/2010-610 ze dne 13. 4. 2010
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
a čj. 48 693/2010-610 se mění takto:
1. V článku 155 odstavec 3 zní:
„3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 10 kg,
b) v ostatních případech: 20 kg.“.
2. V článku 181 odstavec 5 zní:
„5. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána ve větším místě, odesílatel může zvolit službu
cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 11 692 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“.
3. V článku 181 odstavec 6 zní:
„6. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.“.
4. V článku 201 odstavec 5 zní:
„5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.“.
5. V článku 203 odstavec 4 zní:
„4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.“.
6. V článku 212 odstavec 4 zní:
„4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.“.
7. V článku 234 odstavec 4 zní:
„4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.“.
8. V článku 243 odstavec 4 zní:
„4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 15 156 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“.
9. V článku 270 odstavec 4 zní:
„4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 17 761 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“.
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10. V článku 270 odstavec 5 zní:
„5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.“.
11. V článku 289 odstavec 3 zní:
„3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.“.
12. V článku 296 odstavec 4 zní:
„4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.“.
13. V článku 299 odstavec 4 zní:
„4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 17 613 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“.
14. Článek 463 se zrušuje.

Částka 5/2010

Částka 5/2010
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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.

____________________________________________

19
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
DĚTEM
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 26. května 2010
příležitostnou poštovní známku Dětem nominální hodnoty 10 Kč, která připomíná
tvorbu jedné z našich nejvýznamnějších ilustrátorek dětských knížek – Helenu
Zmatlíkovou. Námětem tradiční emise věnované dětem je skřítek Pitrýsek z knihy
Ludvíka Aškenazyho Putování za švestkovou vůní.
Helena Zmatlíková se narodila v roce 1923 v Praze. Učila se švadlenou, ale více
ji bavilo kreslení. Za války se živila kreslením ve výtvarném ateliéru Melantrich
a navrhovala kabelky. Kromě toho vymýšlela a kreslila různé vtipy do novin a časopisů.
Začínala jako ilustrátorka knih pro dospělé, ale poměrně brzy přešla k ilustracím pro
děti. Mezi nejznámější knihy, které u nás vyšly, patří Děti z Bullerbynu, Karkulín ze
střechy či Martínkova čítanka. Všichni si určitě vzpomenou na večerníček Domeček
u tří koťátek, který také ilustrovala. Knihy s jejími ilustracemi byly přeloženy do mnoha
jazyků a vyšly v desítkách zemí. Díky své jedinečné tvorbě se stala jednou
z nejvyhledávanějších ženských ilustrátorek vůbec. Ilustrovala kolem tří set knih.
Zemřela 4. dubna 2005.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Karel Čapek, autorem
rytin je grafik a rytec Václav Fajt.
Známku o rozměrech obrazové části 23 x 30 mm na výšku vytiskla Poštovní
tiskárna cenin, a.s., rotačním ocelotiskem, kombinovaným hlubotiskem v barvách
zelené, červené, modré, žluté a černé v tiskových listech o 30 kusech. Kromě známek
v archové úpravě se vydávají známkové sešitky obsahující 8 známek a 2 kupony. Na
kuponu jsou ostružiny, ilustrace Heleny Zmatlíkové z knihy Josefa Koláře Z deníku
kocoura Modroočka. Kupon je vytištěn rotačním ocelotiskem, kombinovaným
hlubotiskem v barvách zelené a červené
Známka má katalogové číslo 633 a platí od 26. května 2010 do odvolání.
Praha 13. května 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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VYDÁNÍ VÝPLATNÍCH PÍSMENOVÝCH ZNÁMEK
150 LET ALFONS MUCHA
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 26. května 2010
dvě výplatní známky s nominální hodnotou zastoupenou písmeny „E“ a „Z“, jejichž
námětem jsou díla Alfonse Muchy. Obě známky vycházejí u příležitosti 150. výročí
narození Alfonse Muchy.
Alfons Mucha se narodil v Ivančicích v rodině soudního zřízence Ondřeje
Muchy. Studoval na Slovanském gymnáziu v Brně, kde si přivydělával jako chrámový
zpěvák v petrovském chlapeckém sboru. Po neúspěchu u přijímacích zkoušek na
pražskou Akademii krátce pracoval jako písař u ivančického soudu. V roce 1879
odešel do Vídně pracovat jako malíř divadelních dekorací do firmy Kautský –
Brioschi – Burghardt. Pracoval také na vytvoření dekorací interiérů zámku Emmahof
nedaleko Hrušovan nad Jevišovkou. V roce 1885 odešel do Mnichova a o dva roky
později do Paříže. Zlom v jeho kariéře nastal roku 1897, kdy dostal zakázku
k vytvoření plakátu pro herečku Sarah Bernhardt. Herečka později uzavřela s Muchou
smlouvu a pro ni a Divadlo Renesance v Paříži vytvořil několik dalších plakátů. Jeho
životním dílem je cyklus velkoformátových pláten Slovanská epopej, na kterých
pracoval sedmnáct let. Alfons Mucha byl v USA velmi oblíben a uznáván, duchem
byl však velký vlastenec. Byl prvním autorem poštovních známek a bankovek
samostatné Československé republiky. Mucha nebyl však jen grafikem a tvůrcem
světoznámých plakátů ve stylu art nouveau (secese), oplýval všestranným nadáním
a zasahoval do mnoha oborů, sochařstvím a designem počínaje a divadlem konče.
Navrhoval viněty na láhve, čokolády, cigarety nebo maloval menu pro restaurace.
Zemřel v roce 1939 po výslechu gestapem na zápal plic. Je pochován na hřbitově na
pražském Vyšehradě.
Námětem známky s písmenem „E“ je divadelní plakát od Alfonse Muchy
„Gismonda“ se Sarah Bernhardt, na druhé známce obsahující písmeno „Z“ je
slavné dílo Alfonse Muchy „Zvěrokruh“. Písmeno „E“ odpovídá ceně za
prioritní obyčejnou zásilku do zahraničí o hmotnosti do 20 g – evropské země
(v současné době ve výši 17 Kč), písmeno „Z“ odpovídá ceně za prioritní
obyčejnou zásilku do zahraničí o hmotnosti do 20 g – mimoevropské země
(v současné době ve výši 18 Kč). Stejně jako známky s nominální hodnotou lze
i písmenové známky kombinovat. Každá ze známek se dá samostatně nebo
v kombinaci s jinými známkami použít pro zásilky adresované po ČR i do
zahraničí.
Autorem výtvarných návrhů známek je ak. architekt Zdeněk Ziegler.
Známky o rozměrech 24,5 x 55 mm a 44 x 55 mm na výšku, které budou
vydávány pouze v sešitkové úpravě po 6 kusech, vytiskla Poštovní tiskárna cenin
Praha, a.s., barevným ofsetem.
Známky mají katalogová čísla 634 (s písmenem E) a 635 (s písmenem Z)
a platí od 26. května 2010 do odvolání.
Praha 13. května 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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