Poštovní věstník
Český telekomunikační úřad
Částka

8

Ročník 2010

Praha 1. září 2010

OBSAH:
SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU
36 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek
37 Cenové rozhodnutí

Příloha
Opatření č. 36 – Změna poštovních podmínek

SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
38 Vydání příležitostné poštovní dopisnice „Celostátní výstava známek Dobříš 2010“
39 Vydání příležitostné poštovní dopisnice „Mezinárodní astronautický kongres IAC 2010“
40 Vydání dopisnice určené pro přítisky s natištěnou známkou
41 Vydání dvou výplatních poštovních známek „Krása květů – kosatec a tulipán“
42 Vydání příležitostných poštovních známek „Osobnosti“
43 Vydání výplatní písmenové poštovní známky A „Poštovní muzeum“

SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU

36
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 8/2010
Praha 11. srpna 2010
Čj. 100 801/2010-610

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,
IČ: 47114983 (dále jen „Česká pošta“), ze dne 4. srpna 2010 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek,
vydává toto
rozhodnutí:
Ke dni 1. 9. 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 4. srpna 2010, 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. 48 806/2010-608) a 14. května 2010 (čj. 69 666/2010-610) správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto
poštovních podmínek.
Dne 4. srpna 2010 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnami poštovních
podmínek v článcích 32 a 109.
Navržená úprava článku 32 spočívá v plném respektování rozhodnutí adresáta, že dodání jemu určených
poštovních zásilek má být uskutečněno formou odnášky od pošty. Změna je tedy v souladu s potřebami veřejnosti.
Změna v článku 109 navazuje na nová Akta SPU, v nichž se mění číslo příslušného článku Světové poštovní
úmluvy.
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 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 8/2010
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CENOVÉ ROZHODNUTÍ
Český telekomunikační úřad vydal dne 30. července 2010 cenové rozhodnutí č. CR/P/07.2010-1, kterým se mění
cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. CR/P/12.2005-1 ze dne 16. prosince 2005,
čj. 40 587/2005-611, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí, ve znění
cenového rozhodnutí č. CR/P/01.2007-1 ze dne 12. ledna 2007, čj. 50 397/2006-611, a cenového rozhodnutí
č. CR/P/12.2007-2 ze dne 3. prosince 2007, čj. 78 022/2007-611. Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem
1. září 2010 a je závazné pro Českou poštu, s. p.
____________________________________________

Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 30. července 2010
Čj. 75 929/2010-611

Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě § 34a zákona
č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, toto
cenové rozhodnutí č. CR/P/07.2010-1,
kterým se mění cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. CR/P/12.2005-1 ze dne 16. prosince 2005,
čj. 40 587/2005-611, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí, ve znění
cenového rozhodnutí č. CR/P/01.2007-1 ze dne 12. ledna 2007, čj. 50 397/2006-611, a cenového rozhodnutí
č. CR/P/12.2007-2 ze dne 3. prosince 2007, čj. 78 022/2007-611, takto:
Článek 1
V cenovém rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. CR/P/12.2005-1 ze dne 16. prosince 2005,
čj. 40 587/2005-611, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí, ve znění
cenového rozhodnutí č. CR/P/01.2007-1 ze dne 12. ledna 2007, čj. 50 397/2006-611, a cenového rozhodnutí
č. CR/P/12.2007-2 ze dne 3. prosince 2007, čj. 78 022/2007-611, článek 2 bod 1 zní:
„1. Obyčejná zásilka do zahraničí (čl. 115 poštovních podmínek)
a) evropské země
do 20 g včetně
do 50 g včetně
do 100 g včetně
do 250 g včetně
do 500 g včetně
do 1 kg včetně
do 2 kg včetně

20 Kč
25 Kč
35 Kč
65 Kč
95 Kč
165 Kč
285 Kč

b) mimoevropské země
do 20 g včetně
do 50 g včetně
do 100 g včetně
do 250 g včetně
do 500 g včetně
do 1 kg včetně
do 2 kg včetně

21 Kč
30 Kč
40 Kč
80 Kč
130 Kč
230 Kč
410 Kč
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c) mimoevropské země za sníženou cenu (čl. 115 odst. 5 poštovních podmínek)
do 20 g včetně
do 50 g včetně
do 100 g včetně
do 250 g včetně
do 500 g včetně
do 1 kg včetně
do 2 kg včetně

20 Kč
25 Kč
35 Kč
65 Kč
95 Kč
165 Kč
285 Kč “.

Článek 2
Účinnost
Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. září 2010.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v.r.
předseda Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Částka 8/2010
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Příloha k rozhodnutí čj. 100 801/2010-610
ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK,
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu
čj. 100 801/2010-610
ze dne 11. 8. 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,
čj. 48 693/2010-610, čj. 48 806/2010-610 a čj. 69 666/2010-610 se mění takto:
1. V článku 32 se za větu první vkládá věta:
„V případech podle čl. 25 odst. 18 a čl. 26 odst. 11 však podnik postupuje způsobem podle předchozí věty jen tehdy,
má-li adresát zřízenu poštovní přihrádku.“.
2. V článku 109 odstavec 6 zní:
„6. Odesílatel poštovních zásilek, které byly podány v České republice s cílem využít nižších cen než při podání
v zemi jejich skutečného původu, je povinen uhradit případné dodatečné úhrady, které s odvoláním na
článek 26 Světové poštovní úmluvy bude požadovat zahraniční provozovatel.“.
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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.

____________________________________________
38
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE
CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA ZNÁMEK DOBŘÍŠ 2010
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 15. září 2010 příležitostnou poštovní dopisnici
„Celostátní výstava známek Dobříš 2010“ s natištěnou písmenovou známkou „A“. Námětem známky je detail z plakátu
Alfonse Muchy – Salon des Cent: 20th Exhibition. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard
do 50 g podle Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění (v současné době ve výši 10 Kč). Dopisnice
vychází u příležitosti konání celostátní výstavy známek ve dnech 16. – 19. září 2010 v prostorách zámku Dobříš.

Zámek Dobříš a erb rodu Colloredo-Mannsfeld doplňuje v obrazové části dopisnice text o pořadateli výstavy
a datu jejího konání.
Autory grafické úpravy celé dopisnice jsou L. Krejčík a grafik Oldřich Pošmurný.
Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn
hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 15 Kč a platí od 15. září 2010 do odvolání.
Praha 1. září 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

Částka 8/2010
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE
MEZINÁRODNÍ ASTRONAUTICKÝ KONGRES IAC 2010
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 15. září 2010 příležitostnou poštovní dopisnici
„Mezinárodní astronautický kongres IAC 2010“ s natištěnou písmenovou známkou „A“. Námětem známky je noční
obloha s kometou a hvězdami. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g podle
Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění (v současné době ve výši 10 Kč).

Dopisnice je věnována 61. Mezinárodnímu astronautickému kongresu IAC 2010, který bude probíhat ve dnech
27. září – 1. října 2010 v pražském Kongresovém centru. Česká republika získala možnost organizovat tento kongres,
na který je již přihlášeno přibližně 2 000 vědců a odborníků z celého světa, znovu po 33 letech.
V obrazové části dopisnice je logo pražského kongresu doplněné názvem kongresu, termínem a místem konání
v českém a anglickém jazyce.
Autory grafické úpravy celé dopisnice jsou J. Cacka a grafik Pavel Sivko.
Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn
hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 15 Kč a platí od 15. září 2010 do odvolání.
Praha 1. září 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
40
VYDÁNÍ DOPISNICE URČENÉ PRO PŘÍTISKY S NATIŠTĚNOU ZNÁMKOU
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 15. září 2010 dopisnici s natištěnou písmenovou
známkou „E“ a volnou levou částí určenou pro přítisky (bez linek pro odesílatele), která slouží pro obchodní
a propagační využití. Písmeno „E“ odpovídá ceně za prioritní obyčejnou zásilku do 20 g do evropských zemí podle
Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění (k datu vydání dopisnice ve výši 20 Kč). Námětem známky je
historický poštovní dostavník na Karlově mostě.
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Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn
hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Aktuální prodejní cena dopisnice pro přítisky je 21 Kč a platí od 15. září 2010 do odvolání.
Praha 1. září 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
41
VYDÁNÍ DVOU VÝPLATNÍCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
KRÁSA KVĚTŮ – KOSATEC A TULIPÁN
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 15. září 2010 v sérii výplatních známek „Krása
květů“ dvě nové známky – kosatec s nominální hodnotou 25 Kč a tulipán s nominální hodnotou 30 Kč. Na známkách
jsou květy doplněné názvy kosatec a tulipán.

Autorkou výtvarných návrhů známek je ak. malířka a grafička Anna Khunová, autorem rytin je grafik a rytec
Bohumil Šneider.
Známky o rozměrech 19 x 23 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem,
kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 100 kusech. Kosatec je vytištěn v barvě modré, zelené, žluté a
černé, tulipán je vytištěn v barvě zelené, světle modré, červené a černé.
Známky mají katalogová čísla 658 a 659 a platí od 15. září 2010 do odvolání.
Praha 1. září 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

Částka 8/2010
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42
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
OSOBNOSTI
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 29. září 2010 v emisi „Osobnosti“ dvě příležitostné
poštovní známky.
1) 10 Kč – Adolf Branald (1910–2008)
Barvy: černá (ocelotisk), tmavě modrá, tmavě purpurová, žlutá
2) 12 Kč – Karel Zeman (1910–1989)
Barvy: černá (ocelotisk), modrá, červená, žlutá

Prozaik, dramatik a autor dětské literatury Adolf Branald se narodil v Praze jako syn Richarda Branalda (herce,
režiséra a dramatika) a herečky Marie Branaldové. Dětství prožil v Praze, Plzni, ale také na cestách s rodiči, kteří
vystupovali s činoherními, operetními a operními společnostmi. Po válce pracoval jako tiskový referent na ministerstvu
dopravy. V letech 1952 – 1959 byl redaktorem nakladatelství Československý spisovatel. Se svým otcem napsal několik
her pro ochotnické soubory. Jako spisovatel se zaměřoval na obyčejné lidi a realistickou tvorbu. Těsně po okupaci se
poprvé zviditelnil románem Stříbrná paruka a naposledy ve svých 95 letech vzpomínkami Tichý společník (2005).
Některá jeho díla byla zfilmována, např. Dědeček automobil.
Filmový režisér, výtvarník, loutkař, animátor a v neposlední řadě reklamní grafik Karel Zeman (1910 – 1989)
vystudoval obchodní akademii a kurz reklamního kreslení. S filmovými triky a animací, které ho celosvětově proslavily
ve filmu Cesta do pravěku, začal profesionálně až v roce 1943 ve Filmových ateliérech ve Zlíně. Doma si natáčel
amatérské loutkové filmy již před tím. Řada jeho filmů je ceněna celosvětově. Jsou unikátní po výtvarné i trikové
stránce. Mezi nejznámější patří Vynález zkázy, Cesta do pravěku, Baron Prášil, Na kometě a jiné. Jeho prvním filmem
byl loutkový film Vánoční sen, který na mezinárodním festivalu v Cannes získal první cenu ve své kategorii.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Vladimír Novák, autorem rytin je grafik a rytec Miloš
Ondráček.
Známky o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem,
kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 50 kusech.
Známky mají katalogová čísla 650 a 651 a platí od 29. září 2010 do odvolání.
Praha 1. září 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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VYDÁNÍ VÝPLATNÍ PÍSMENOVÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY „A“
POŠTOVNÍ MUZEUM
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 29. září 2010
výplatní známku Poštovní muzeum 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 (v současné době ve výši
10 Kč). Na známce je vyobrazen ručně malovaný plechový poštovní štít oválného tvaru
se znakem rakouské poštovní správy (habsburský orel a poštovní roh) a českoněmeckým nápisem C.k. poštovní a telegrafní úřad – K.k. Post und Telegrafen Amt. Štít
pochází z období vlády císaře Františka Josefa I. (iniciály FJI umístěné na hrudi orla),
patrně z roku 1870. Na pozadí pod touto kresbou je poštovní mapa a okolo štítu jsou
poštovní skřítci, kteří v rukou drží typické poštovní předměty – obálky, razítko a
poštovní roh.
Zavedení známek v rakouské monarchii naráželo na řadu obtíží a nepochopení a trvalo dlouho, než bylo jejich
vydání v roce 1850 uskutečněno. Již dávno před tímto datem několik úředníků navrhovalo zavedení poštovních známek,
ale jejich volání nebylo vyslyšeno. Dne 14. září 1849 podal ministr obchodu, průmyslu a veřejných prací baron
Karl Ludwig Bruck, pod kterého poštovní správa spadala, císaři Františku Josefovi I. podrobnou zprávu ze zasedání
zástupců ministerstva, poštovní správy a státní tiskárny o jejich rozhodnutí zavést poštovní známky. Ministerstvo
zároveň pověřilo Johanna Jacoba Herze, inspektora poštovní správy v Dolním Rakousku, aby u zahraničních poštovních
správ, které už známky používaly, prověřil jejich význam a jaké mají dané země zkušenosti. V květnu 1849 podnikl
Herz cestu do Anglie, Belgie, Francie a Bavorska a přivezl zprávy pozitivní – všechny země byly se zavedením známek
spokojeny především z důvodu zjednodušení administrativy. František Josef I. podepsal 25. září dekret o jejich
zavedení a s tím souvisejících změnách výplatních sazeb listovní pošty. Dopisem ministerstva obchodu č. 195
z 5. února 1850 dostal ředitel dvorní a státní tiskárny ve Vídni, vládní rada Alois Auer von Welsbach, příkaz k zahájení
jejich výroby. Dodnes nelze zcela určitě říci, kdo vlastně první rakouskou poštovní známku navrhl. Dnes je za autora
nápadu považován Johann Jacob Herz, který vytvořil konečnou podobu známky a předložil ji ke schválení. Náčrty
(skicy) ve velikosti navrhované známky i ve zvětšeném měřítku pravděpodobně podle jeho dispozic vytvořil neznámý
kreslíř či zaměstnanec státní tiskárny. Obrazec známky se státním znakem byl orámován vavřínovými a dubovými
ratolestmi a v poli pod ním bylo místo pro vyznačení hodnoty. K rozlišení jednotlivých hodnot měly sloužit různé
barvy.
Autorem výtvarného návrhu známky je ak. malíř a grafik prof. Dušan Kállay, autorem rytiny je grafik a rytec
Miloš Ondráček.
Známku o rozměrech 33 x 33 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem v kombinaci
s liniovou kresbou v černé barvě v tiskových listech po 35 kusech.
Známka má katalogové číslo 652 a platí od 29. září 2010 do odvolání.
Praha 1. září 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

Částka 8/2010

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

171

172

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

Částka 8/2010

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK — publikační sbírka v oblasti poštovních služeb ● ISSN 1211–2704 ● Vydává: ČESKÝ
TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219, tel.: 224 004 111, fax: 224 004 830, e-mail:
podatelna@ctu.cz ● Poštovní adresa: Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 ● Vychází
v elektronické a tištěné podobě ● Elektronická verze je k dispozici na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu
(www.ctu.cz) ● Tiskne: Česká pošta, s.p. ● Předplatné: Objednávky přijímá Česká pošta, s.p., se sídlem v Praze 1, Politických
vězňů 909/4, poštovní adresa: 225 99 Praha 025 ● Drobný prodej zajišťuje Česká pošta, s.p., Odbor centrálního zásobování. ●
Copyright © ČTÚ 2010

