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44
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 9/2010
Praha 26. srpna 2010
Čj. 91 446/2010-610

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 25. června 2010 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek,
vydává toto
rozhodnutí:
Ke dni 1. 11. 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 25. června 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. 48 806/2010-610), 14. května 2010 (čj. 69 666/2010-610) a 11. srpna 2010 (čj. 100 801/2010-610) správní orgán
vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek.
Dne 25. června 2010 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnami poštovních
podmínek v článcích 73 a 126.
Dne 8. července 2010 vyzval správní orgán Českou poštu, aby sdělila, jaké důvody ji vedly ke změně
dosavadního znění čl. 73 odst. 1 poštovních podmínek a v čem spatřuje přínosy z hlediska uspokojování potřeb
zákazníků.
Svým návrhem chce Česká pošta vytvořit co nejlepší podmínky pro své zákazníky a sjednotit postupy při
dodávání poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek pro adresáty. Správní orgán nechce nijak zákazníky
omezovat a rozumí argumentu České pošty sjednotit stejné znění článků týkajících se jak poštovních zásilek, tak
i poštovních poukázek.
V souvislosti se žádostí České pošty o změnu poštovních podmínek správní orgán upozornil, že ze stávajících
tiskopisů nemusí být zákazníkům zřejmé, že jejich žádost o přijímání poštovních zásilek a poukázaných peněžních
částek jím určeným zmocněncem je spojena současně i s odmítnutím poštovní zásilky či poukázané peněžní částky
tímto zmocněncem.
Aby bylo zajištěno transparentní informování zákazníků České pošty, správní orgán považuje za důležité, aby ke
dni 1. 11. 2010 byly u všech pošt k dispozici nové tiskopisy týkající se žádosti o vydání průkazu příjemce i nové
průkazy příjemce, jakož i to, aby Česká pošta výslovně zmocnitele i zmocněnce informovala o možnosti odmítnutí
poštovní zásilky a poukázané peněžní částky v rámci učiněného zmocnění.
Současně správní orgán upozorňuje na nutnost uvádění vztahu zmocněnce adresáta k jeho podpisu na vracených
poštovních zásilkách a poštovních poukázkách viditelným způsobem, aby nebylo pochyb o tom, kdo odmítnutí učinil.
Navržená změna čl. 126 odst. 1 vyplývá z právních předpisů Světové poštovní unie a z podmínek, za nichž
zahraniční provozovatelé poskytují České poště svou součinnost a jsou plně v souladu s právními předpisy, kterými je
Česká republika vázána.
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Se změnami navrženými Českou poštou dne 25. června 2010 proto vyslovil správní orgán souhlas, a 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
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45
OVĚŘENÍ DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL PRO PŘIŘAZOVÁNÍ NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ SLUŽBY,
NA NĚŽ SE VZTAHUJE POŠTOVNÍ POVINNOST DRŽITELEM POŠTOVNÍ LICENCE ZA ROK 2009
Český telekomunikační úřad (dále „ČTÚ“) podle § 33 odst. 5 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že auditorská firma
Ernst & Young, s.r.o., (dále „Nezávislý ověřovatel“) provedla ověření dodržování pravidel, podle nichž jsou náklady
společné pro více činností držitele poštovní licence přiřazovány jednotlivým službám, na něž se vztahuje poštovní
povinnost, a to při alokaci nákladů v nákladových účetních systémech držitele poštovní licence, tj. České pošty, s.p., za
rok 2009.
Pravidla, podle nichž jsou náklady společné pro více činností držitele poštovní licence přiřazovány jednotlivým
službám, na něž se vztahuje poštovní povinnost, schválil ČTÚ rozhodnutím čj. 50 650/06-611/VI. vyř. ze dne 25. dubna
2007 v souladu s § 33 odst. 5 zákona o poštovních službách a v souladu s ustanovením čl. 14 Směrnice 97/67/EC
Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu Společenství a zvyšování kvality
služby.
Výsledky ověření systému evidence nákladů České pošty, s. p., za rok 2009 Nezávislým ověřovatelem jsou
uvedeny v příloze ve zprávě „Ověření systému evidence nákladů“.
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Příloha k rozhodnutí čj. 91 446/2010-610
ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK,
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu
čj. 91 446/2010-610
ze dne 26. 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, čj. 69 666/2010-610 a čj. 100 801/2010-610 se mění takto:
1. V článku 73 odstavec 1 zní:
„1. Jestliže adresát, zmocněnec adresáta, zákonný zástupce adresáta, zmocněnec zákonného zástupce adresáta nebo
oprávněná osoba převzetí poukázané peněžní částky odmítne, podnik poukázanou peněžní částku bez průtahů
vrátí odesílateli.“.
2. V článku 126 odstavec 1 zní:
„1. V případě této doplňkové služby zahraniční provozovatel vybere při dodání poštovní zásilky od příjemce
stanovenou peněžní částku (dále jen „dobírková částka“). Dobírková částka nesmí převyšovat nejvyšší
přípustnou částku uvedenou v zahraničních podmínkách. Podmínkou dodání poštovní zásilky je, že příjemce
poštovní zásilky při jejím dodání zaplatí zahraničnímu provozovateli jím účtovanou cenu za převod dobírkové
částky do České republiky.“.
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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 DVOU PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
TECHNICKÉ PAMÁTKY
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. října 2010 v emisi Technické památky dvě
příležitostné poštovní známky, jejichž námětem jsou mosty:
1) 10 Kč – zavěšený most v Ústí nad Labem
Barvy: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá + tmavě modrá ocel
2) 12 Kč – historický most v Písku
Barvy: světle zelená, středně zelená, tmavě zelená + tmavě zelená ocel

Zavěšený most v Ústí nad Labem – Mariánský most, navržený uznávanou architektonickou kanceláří Romana
Kouckého, patří k nejvýraznějším a nejkontroverznějším stavbám realizovaným v České republice po listopadu 1989.
Po mnohaletých diskuzích o umístění mostu město rozhodlo o jeho poloze pod Mariánskou skálou, neboť tam splňuje
nejlépe svoji hlavní roli spojení tří částí města – čili ústeckého centra, Krásného Března na levém břehu Labe
a Střekova na břehu pravém. Most vznikal mezi lety 1993 až 1998. Je 70 metrů vysoký a stal se novou dominantou
města. Poutá nejen svojí výškou, jeho provokativní tvar dotváří také nepřehlédnutelná soustava ocelových lan, které
nesou vlastní 170 metrů dlouhý most. Počet lan, výšku i tvar pylonu architekt neformoval jen podle potřeb statiky, ale
zašifroval do konstrukce své umělecké vize. Například výška pylonu měla být protiváhou Mariánské skále stojící
na protějším nábřeží řeky. Zároveň zhruba odpovídá výšce věže nedalekého gotického kostela Nanebevzetí Panny
Marie. Anketa listu Structural Ingeneering International vyhlásila toto architektonické dílo jednou z deseti
nejkrásnějších staveb světa devadesátých let 20. století. I sám Karel Hubáček považuje Mariánský most za
nejpozoruhodnější stavbu na území České republiky uskutečněnou ve dvacátém století. Od roku 1948 v České republice
městský investor takto finančně náročnou stavbu dopravní infrastruktury nerealizoval. Díky jeho stavbě musela být
odložena rekonstrukce Mírového náměstí a další potřebné městské investice. V loňském roce změnil most majitele. Od
26. června 2008 je most v péči Ředitelství silnic a dálnic ČR.
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Historický most v Písku – Kamenný most (neoficiálně také Jelení most) je nejstarším dochovaným mostem
v Čechách. Přemosťuje řeku Otavu a byl druhým kamenným mostem u nás (po pražském Juditině mostě, který se však
nedochoval). Je postaven v gotickém slohu, ale přesné datum výstavby není známo. V písemných pramenech je poprvé
vzpomínán již v roce 1348, kdy Karel IV. stanovil, aby pokuty vybírané ve městě byly použity na údržbu právě tohoto
mostu. Ochrana mostu a současně i dnešního historického jádra města byla z obou stran zajištěna věžovými branami.
Brána na levém břehu však zanikla, zřejmě při povodni v roce 1768, vnitřní brána stála až do roku 1825, kdy byla
odstraněna. Na mostě jsou umístěny repliky barokních soch a kříže, které pocházejí většinou z 18. století. Je tvořen šesti
polokruhovitými oblouky spočívajícími na pilířích, které jsou proti proudu opatřeny klínovitým břitem, a je mírně
vyklenut proti proudu. Jeho délka činí 111 m, široký je 6,3 m. Při normálním stavu vody je jeho výška asi 5,5 m
nad hladinou. Písecký kamenný most navíc, jako jeden z mála zachovalých a dodnes sloužících středověkých mostů,
nejen v České republice, ale i ve střední Evropě, je zcela unikátní památkou tohoto druhu.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Jan Ungrád, autorem rytin je grafik a rytec Jaroslav
Tvrdoň.
Známky o rozměrech obrazové části 40 x 23 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním
ocelotiskem, kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 50 kusech.
Známky mají katalogová čísla 653 a 654 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 20. října 2010 do
odvolání.
Praha, 1. října 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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VYDÁNÍ DVOU PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
UMĚLECKÁ ŘEMESLA: HISTORICKÁ KAMNA
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. října 2010 v emisi Umělecká řemesla dvě
příležitostné poštovní známky, jejichž námětem jsou historická kamna:
1) 10 Kč – Secese (r. 1920), muzeum Troubky – Zdislavice
Barvy: šedá, okrová, zelená, červená + černá ocel
2) 20 Kč – Art deco (r. 1939), zámek Nové Město nad Metují
Barvy: okrová, modrá, červená, zelená + černá ocel
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Secese, považovaná za poslední celistvý sloh, se pokusila nahradit dosavadní historizující akademizmus novou
originální ornamentikou. Secesní sloh postupně ovládl všechny obory volného i užitého umění a nevynechal ani
kachlová kamna. Jejich architektura není převratná, svým členěním je proti některým historickým kamnům až strohá.
O to bohatší je však jejich ornamentální aparát, který s jemností a noblesou pokrýval kachle secesních kamen.
U typických příkladů, kam patří i naše jihomoravská kamna, je bohatá vegetabilní výzdoba nezaměnitelná s jinými
slohy. Zvláštností secesních kamen jsou i litinová dvířka, jejichž dekor se často stává součástí výtvarné koncepce celku.
Kov dvířek zároveň signalizuje alternativní materiál, který se při výrobě kamen začal stále více prosazovat.
Kamna ve stylu art deco – česká verze slohu art deco měla své zvláštnosti, které se projevují už v jejím dodnes
neustálém názvu. Pojmy jako rondokubismus, obloučkový styl nebo národní sloh vyjadřují rozpaky teoretiků, jak toto
domácí slohové směřování pojmenovat. Společným jmenovatelem byl v každém případě výrazný dekorativismus,
někdy také inspirovaný folklórem. Kamna byla formována podobně jako soudobá architektura, ale jako materiál k jejich
realizaci se už většinou používal smaltovaný plech a výroba byla v tomto případě již sériová. Občasné realizace
z pálené hlíny, pojímané jako autorský originál, představují závěr souvislé historické linie vývoje kachlových kamen,
počínající již ve středověku. Příkladem je keramický kryt topného tělesa v zámku Nové Město nad Metují, který roku
1939 vytvořila profesorka Helena Johnová.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Michal Vitanovský, autorem rytin je grafik a rytec
Bohumil Šneider.
Známky o rozměrech obrazové části 23 x 40 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním
ocelotiskem, kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 50 kusech.
Známky mají katalogová čísla 655 a 656 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 20. října 2010 do
odvolání.
Praha, 1. října 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
48
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ PÍSMENOVÉ ZNÁMKY
ČTYŘLÍSTEK – MYŠPULÍN
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. října 2010
výplatní poštovní známku s natištěným písmenem „A“ z edice původního českého
komiksu Čtyřlístek. 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).
Na známce je „kocour-vynálezce“ Myšpulín. Zahřívá baňku s roztokem, který
vzniklou chemickou reakcí vytváří v ampuli kytičku z hvězdiček ohňostroje. Myšpulín
je další postavičkou vydanou na známce a ostatní „kluci“ ze Čtyřlístku: Bobík a Pinďa
ho budou na známkách následovat.
Autorem výtvarných návrhů je ilustrátor Jaroslav Němeček, který je současně
i tvůrcem kultovního komiksového seriálu Čtyřlístek.
Známky o rozměrech obrazové části 23 x 31 mm na výšku, které budou vydávány pouze v sešitkové úpravě po
10 kusech, vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., plnobarevným ofsetem. Na vnitřní levé straně známkového
sešitku je mezi krátkým textem od autora a postavičkami Čtyřlístku umístěn hologram, který slouží jako ochranný
prvek.
Známka má katalogové číslo 657 a platí od 20. října 2010 do odvolání.

Praha, 1. října 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
KRÁSA KVĚTŮ — SASANKA
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo dne 29. září 2010
v sérii výplatních známek „Krása květů“ novou známku s nominální hodnotou 4 Kč. Na
známce je květ sasanky doplněný názvem sasanka.
Autorkou výtvarného návrhu známky je ak. malířka a grafička Anna Khunová, autorem rytiny je grafik a rytec
Bohumil Šneider.
Známku 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. Známka je vytištěna v kombinacích barev modré,
zelené, fialové, žluté a černé.
Známka má katalogové číslo 660 a platnost od 29. září 2010 do odvolání.

Praha, 1. října 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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