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SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU
53
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 16. listopadu 2010
Čj. 136 663/2010-610

Český telekomunikační úřad (dále jen „správní orgán“), jako správní orgán příslušný podle § 10 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle § 23 odst. 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. 136 663/2010-610, které bylo zahájeno dne 8. listopadu 2010 na návrh státního podniku
Česká pošta, s.p., se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 909/4, IČO: 47114983 (dále jen „Česká pošta“), o změně
základních kvalitativních požadavků toto
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rozhodnutí:
Ke dni 1. 1. 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), 20. dubna 2009 (čj. 29 635/2009-608), 28. července 2009 (čj. 54 801/2009-608)
a 2. března 2010 (čj. 29 376/2010-608) pak správní orgán tyto základní kvalitativní požadavky změnil.
Dne 8. listopadu 2010 navrhla Česká pošta správnímu orgánu zahájit správní řízení o změně dosavadního znění
§ 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 základních kvalitativních požadavků. Na tuto změnu navazují i změny v § 28 odst. 6 až 8
a v § 29 odst. 9, 11 a 12.
Navržená změna se týkala povinnosti České pošty nejméně jednou ročně předat všem fyzickým osobám, které se
podle jejích poznatků zdržují v České republice a všem právnickým osobám, které podle jejích poznatků mají v České
republice své sídlo, kancelář, provozovnu apod., písemnou informaci o užití základních služeb v rozsahu podle § 27
odst. 1 až 4, která se týká přehledu poskytovaných základních poštovních služeb, včetně ceníku základních služeb
a služeb souvisejících s jejich poskytováním, doporučených vzorů psaní poštovní adresy, zásad pro dodání a přehledu
zkratek používaných v podací stvrzence, v upozornění na náhradní dodání, v upozornění na dodání zmocněnci adresáta
a ve výzvě k vyzvednutí a písemnou informaci podle § 28 odst. 5 o vzoru psaní poštovní adresy v daném místě
a o poště, která je pro jejich adresu určena jako ukládací.
Česká pošta tuto povinnost navrhla zcela zrušit, neboť podle jejích argumentů lze všechny potřebné informace
získat v dostatečné míře i jiným způsobem, a to na webových stránkách České pošty, u každé pošty, při uložení
konkrétní poštovní zásilky prostřednictvím předané výzvy k vyzvednutí poštovní zásilky, anebo přímým dotazem u pošt
nebo na informační bezplatné telefonní lince. Tyto povinnosti jsou České poště stanoveny v základních kvalitativních
požadavcích.
Podle dosavadních zkušeností České pošty mají povinně předávané informace velmi nízký informační efekt,
dochází k poměrně častým stížnostem veřejnosti, že si předávání takových informací nepřejí.
Správní orgán zvážil požadavky České pošty na úpravu základních kvalitativních požadavků, a protože je shledal
důvodnými a v souladu s potřebami veřejnosti, vyhověl České poště v plném rozsahu.
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. 136 663/2010-610
ZMĚNA ZÁKLADNÍCH KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ
podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu
čj. 136 663/2010-610 ze dne 16. 11. 2010

Základní kvalitativní požadavky podle rozhodnutí čj. 76 026/2008-608, ve znění rozhodnutí čj. 11 003/2009-608,
čj. 29 635/2009-608, čj. 54 801/2009-608 a čj. 29 376/2010-608 se mění takto:
1. V § 27 se odstavec 8 zrušuje. Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 8 a 9.
2. V § 28 se odstavce 5 až 7 zrušují. Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 5.
3. V § 28 odst. 5 se slova „, jakož i název adresní pošty v doporučeném vzoru psaní poštovní adresy podle § 28 odst. 5
písm. a)“ zrušují.
4. V § 29 se odstavce 9, 11 a 12 zrušují. Dosavadní odstavce 10 až 20 se označují jako odstavce 9 až 17.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
Na základě článku 7 Ústavy Světové poštovní unie a článku RL 103 Řádu listovních zásilek a RC 104 Řádu
poštovních balíků se jako měnová jednotka v rámci Světové poštovní unie používá měnová jednotka Mezinárodního
měnového fondu SDR (DTS). Podle článku RL 109 Řádu listovních zásilek musejí členské země stanovit kurz SDR
(DTS) platný pro následující kalendářní rok. Z § 36 zákona o poštovních službách vyplývá, že kompetenci stanovit
tento kurz má Ministerstvo průmyslu a obchodu.

54
KURZ SDR (DTS) PRO ROK 2011
S účinností od 1. ledna 2011 se vyhlašuje pro rok 2011 kurz SDR (DTS) jako účetní jednotky Mezinárodního
měnového fondu, používané zároveň jako měnová jednotka Světové poštovní unie podle článku 7 její Ústavy.
V souladu se zněním článku RL 109 Řádu listovních zásilek se tento kurz stanoví na průměrnou hodnotu
1 SDR = 28,995 Kč.
Praha 22. prosince 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

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.

____________________________________________

55
PŘEHLED ČESKÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK VYDANÝCH V ROCE 2010
Vzhledem k ukončení emisní činnosti v letošním roce se vydává jako příloha k tomuto sdělení přehled českých
poštovních známek vydaných v roce 2010 s jejich pořadovými katalogovými čísly.
Praha 22. prosince 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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56
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO ARŠÍKU
KAŠPAR MARIA ZE ŠTERNBERKA
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. ledna 2011 příležitostný poštovní aršík s jednou
známkou nominální hodnoty 43 Kč, na které je vyobrazen hrabě Kašpar Maria ze Šternberka.

Kašpar Maria ze Šternberka se narodil 6. ledna 1761 v Březině. Byl jedním z nejvýznamnějších přírodovědců
první poloviny 19. století. Specializoval se zejména na botaniku, geologii a paleontologii. Je považován za jednoho
ze zakladatelů paleobotaniky. Shromáždil rozsáhlé a neocenitelné sbírky nerostů, zkamenělin a herbářových položek.
Ty se staly základem sbírek Národního muzea v Praze, které Kašpar Maria založil. Narodil se ve starobylém, ale
nepříliš bohatém českém šlechtickém rodě Šternberků jako osmé a poslední dítě a třetí syn Jana ze Šternberka a Anny
Josefy, rozené hraběnky Krakovské z Kolovrat. Studoval na pražské univerzitě filosofii a v Římě teologii, kde také
přijal nižší církevní svěcení. V roce 1790 se začal zajímat o přírodní vědy, k čemuž ho inspirovalo založení řezenské
Botanické společnosti. Přispíval do jí vydávaných Botanisches Taschenbuch a v roce 1800 se stal řádným členem
společnosti. Začal soukromě studovat botaniku, v níž mu byl prvním učitelem Charles Jeunet Duval. Měl před sebou
slibnou církevní kariéru, avšak po neúspěchu diplomatické mise v Paříži, v letech 1804 až 1805, složil církevní funkce.
Přijal místo ředitele vědeckých ústavů v Řezně. Zde založil botanickou zahradu, ta však byla v roce 1809 za válečného
tažení zničena. Během pobytu ve Francii se seznámil s Alexandrem von Humboldtem a s elitou francouzských
paleontologů a botaniků. Z vědeckých výprav, zvláště do bavorských Alp, vytěžil materiál pro latinskou práci Přehled
lomikamenů v obrazech. Krátce nato zdědil po starším bratrovi a zaníceném přírodovědci Jáchymovi panství Radnice
v západních Čechách. Při svém sídle zde zřídil opět botanickou zahradu a v nově otevřených uhelných dolech
vyhledával zkameněliny pravěkých rostlin. Německy a vzápětí i česky vydal Pojednání o rostlinopisu v Čechách
a v letech 1820-1838 vycházelo společné dílo Kašpara ze Šternberka, Karla Bořivoje Presla a Augustina Cordy – Pokus
o zeměpisně botanické popsání pravěkého rostlinstva. Roku 1818 byl Kašpar Maria ze Šternberka zvolen předsedou
Společnosti pro založení Českého vlasteneckého musea, jemuž odkázal svou knihovnu i paleontologickou sbírku.
V roce 1825 byl hrabě Šternberk jedním z klíčových podílníků Pražské železniční společnosti, která v roce 1827
obdržela koncesi pro stavbu Lánské koněspřežky. Zemřel 20. prosince 1838 na svém březinském zámku. Jeho smrtí
vymřela leopoldinská větev rodu.
Autorem výtvarných návrhů emise je akad. malíř a grafik Oldřich Kulhánek, autorem rytin je německý grafik
a rytec Wolfgang Mauer.
Známku o rozměrech 26 x 40 mm na výšku na aršíku o velikosti 80 x 110 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin
Praha, a.s., ocelotiskem z plochých desek v kombinaci s ofsetem v barvách zelené, olivové, temně vínové a černé.
Známka má katalogové číslo 665 a platí od 5. ledna 2011 do odvolání.
Praha 22. prosince 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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57
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
SČÍTÁNÍ LIDU 2011
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. ledna 2011 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 10 Kč, jejímž námětem je sčítání lidu v roce 2011.

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011, konkrétně bude sčítání směřováno
k půlnoci z 25. na 26. března. Poprvé v historii budou sčítat všechny země Evropské unie ve stejném roce. Rok 2011 má
pro české sčítání přinést řadu novinek. Ty podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) vycházejí ze zkušeností
z předchozích let i z vývoje informačních technologii. Ve sčítacím formuláři nově přibude například dotaz na
registrované partnerství, naopak chybět budou otázky na vybavenost domácností a jejich příjmy a výdaje, z tohoto
hlediska je pro ČSÚ důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.
Novinkou je i možnost vyplnění elektronického sčítacího formuláře na internetu a jeho on-line odeslání prostřednictvím
datové schránky. Sčítacími komisaři budou z 95 procent pracovníci České pošty. Právnickým osobám bude ČSÚ posílat
domovní a bytové listy ve většině případů přes datové schránky, v době takzvaného „ostrého sčítání“ bude všem
k dispozici telefonní centrum s operátory. Od 6. dubna do 7. května 2010 se uskutečnilo zkušební sčítání lidu, pro které
bylo vybráno 0,5 % obyvatel. Cílem bylo prověřit všechny potřebné procesy před ostrým sčítáním v příštím roce
a statistici například zjistili, že možnosti odeslat formulář elektronicky přes internet využilo 6,4 % respondentů. Na
podzim roku 2010 proběhlo ve školách po celé republice minisčítání, ve kterém si žáci a studenti mohli vyzkoušet práci
se statistickými daty. Sčítání lidu se na našem území provádí pravidelně od roku 1869.
Autorem výtvarných návrhů emise je grafik Jan Kolář.
Známku o rozměrech 23 x 30 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., ofsetem v barvách černé a zelené
v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 666 a platí od 5. ledna 2011 do odvolání.
Praha 22. prosince 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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Příloha ke sdělení č.55/2010

PŘEHLED ČESKÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK VYDANÝCH V ROCE 2010
Poř. č.
619
620
621
622
A 623
624
A 625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
A 644-647

Název emise

10
12
18
18
35
10
43
24
21
24

Zlaté medaile XXI. ZOH
Čtyřlístek: Fifinka – výplatní písmenová známka
Výstava Pražský hrad v umění poštovní známky
EUROPA: Dětská kniha, Karel Čapek – Dašeňka
Dětem – Helena Zmatlíková
150 let Alfons Mucha: Gismonda – výplatní písmenová známka
150 let Alfons Mucha: Zvěrokruh – výplatní písmenová známka
Společné vydání s Lucemburskem: 700 let od nástupu Lucemburků na
český trůn
Krásy naší vlasti: Klatovy
Štramberk
Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy
600. výročí Staroměstského orloje v Praze
Čtyřlístek – výplatní známka s kupony pro přítisky
Rozvoj filatelie – výplatní známka s kupony pro přítisky
Rozvoj filatelie – výplatní známka s kupony pro přítisky
Ochrana přírody: Dolní Morava – biosférická rezervace UNESCO

10 Kč
A
17 Kč
17 Kč
10 Kč
E
Z
17 Kč

648
649
650
651

Mistrovství světa v basketbalu žen 2010 v ČR
Mistrovství světa v ledním hokeji Německo 2010 – zlaté medaile
Osobnosti: Adolf Branald (1910-2008)
Karel Zeman (1910-1989)

652
653
654
655
656
657
658
659
660

Poštovní muzeum – výplatní písmenová známka
Technické památky: zavěšený most v Ústí nad Labem
historický most v Písku
Umělecká řemesla – historická kamna: secese
art deco
Čtyřlístek: Myšpulín – výplatní písmenová známka
Krása květů: kosatec – výplatní známka
Krása květů: tulipán – výplatní známka
Krása květů: sasanka – výplatní známka
Umělecká díla na známkách:
Karel Škréta (1610-1674)
Miloš Jiránek (1875-1911)
Karel Špillar (1871-1939)
Vánoční svátky – Žlutický kancionál

661
662
663
664

Nominální hodnota

Tradice české známkové tvorby: Vladimír Kovářík
Magdalena Dobromila Rettigová (1785-1845)
XXI. zimní olympijské hry Vancouver 2010
Zimní paralympijské hry 2010, Vancouver
Všeobecná světová výstava EXPO 2010 v Šanghaji
Veselé svátky velikonoční
Karel Hynek Mácha a jeho kraj – 200. výročí narození
Cestovatel Enrique Stanko Vráz (1860-1932)
Zakavkazské koberce: kasim ušak
čelaberd

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

12 Kč
14 Kč
10 Kč
21 Kč
A
A
E
10 Kč
12 Kč
14 Kč
18 Kč
17 Kč
10 Kč
10 Kč
12 Kč

Den vydání
20. 1.
20. 1.
10. 2.
10. 2.
10. 2.
10. 3.
10. 3.
14. 4.
14. 4.
14. 4.
24. 3.
28. 4.
5. 5.
5. 5.
26. 5.
26. 5.
26. 5.
16. 6.

A
10 Kč
12 Kč
10 Kč
20 Kč
A
25 Kč
30 Kč
4 Kč

16. 6.
16. 6.
16. 6.
16. 6.
1. 9.
1. 9.
1. 9.
1. 9.
1. 9.
1. 9.
1. 9.
1. 9.
23. 6.
29. 9.
29. 9.
29. 9.
20.10.
20.10.
20.10.
20.10.
20.10.
15. 9.
15. 9.
29. 9.

24
26
30
10

10.11.
10.11.
10.11.
10.11.

Kč
Kč
Kč
Kč
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