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40
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 12/2009

Praha 13. listopadu 2009
Čj. 93 779/2009-608

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. 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 23. října 2009 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek,
rozhodl takto:
Ke dni 1. 12. 2009 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 23. října 2009, 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 a 15. října 2009 správní orgán vyslovil souhlas se změnou
těchto poštovních podmínek.
Dne 23. října 2009 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou v článcích 58,
65, 66 a 67.
Navržené změny spočívají v možnosti sjednat si i jiný způsob předávání údajů týkajících se poukázaných
peněžních částek prostřednictvím poštovní poukázky B, než který je výslovně stanoven v poštovních podmínkách.
Změna je tedy v souladu s potřebami veřejnosti, neboť rozšiřuje nabídku různých alternativ, které mají zákazníci na
výběr.
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. Marek Ebert v.r.
náměstek předsedy Rady úřadu
a ředitel sekce regulace
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Příloha k rozhodnutí čj. 93 779/2009-608
ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK,
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu
čj. 93 779/2009-608 ze dne 13. 11. 2009
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
a čj. 86 773/2009-608, se mění takto:

1. V článku 58 se doplňují nové odstavce 9 a 10, které znějí:
„9. Údaje podle čl. 54 odst. 2 může odesílatel předat i jiným dohodnutým způsobem.
10. Jestliže se tak odesílatel a podnik dohodli, v případě podle odstavce 9 může být podací stvrzenka předána
elektronicky, a to neprodleně.“.
2. V článku 65 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) zprávu podle čl. 54 odst. 2 písm. e), pokud ji odesílatel uvedl.“.
3. V čl. 66 odst. 25 se slova „v podacím dokladu“ zrušují.
4. V čl. 67 odst. 23 se slova „v podacím dokladu“ zrušují.
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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.

____________________________________________

41
PŘEHLED ČESKÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK VYDANÝCH V ROCE 2009
Vzhledem k ukončení emisní činnosti v letošním roce se vydává jako příloha k tomuto sdělení přehled českých
poštovních známek vydaných v roce 2009 s jejich pořadovými katalogovými čísly.
Praha 23. prosince 2009
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

42
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE
60. VÝROČÍ ČASOPISU FILATELIE
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 10. ledna 2010 příležitostnou poštovní dopisnici
60. výročí časopisu Filatelie s natištěnou známkou nominální hodnoty 10 Kč. Známka s kompozicí známek, lupy,
pinzety a hlavičky časopisu Filatelie je barevnou modifikací známky nominální hodnoty 3 Kč natištěné na dopisnici ke
100. výročí filatelistického tisku, jejíž vydání dne 7. února 1996 bylo oznámeno sdělením 25 Poštovního věstníku
č. 3/1996. V předchozích letech byla tato známka na dopisnicích několikrát použita v různé barevnosti a nominálních
hodnotách.
Časopis Filatelie je nejdéle vycházejícím českým odborným časopisem ve filatelistickém oboru. Jeho jubilejní
číslo vyjde 10. ledna 2010. Po celou dobu časopis úzce spolupracoval s Českou poštou (dříve s Československou
poštou), a to zejména při propagaci nových poštovních známek a celin. Časopis rovněž spolupracuje s Poštovním
muzeem a Svazem českých filatelistů při pořádání výstav nebo při Dnech české filatelie. Svaz českých filatelistů byl
také dlouholetým vydavatelem tohoto časopisu.
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V obrazové části dopisnice jsou přes sebe vyobrazeny historická záhlaví časopisu Filatelie, dále jsou uvedeny
roky 1951–2010, tedy období, ve kterém časopis Filatelie vychází, a nápis 60. výročí.
Autorem grafické úpravy dopisnice je 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 10. ledna 2010 do odvolání.
Praha 23. prosince 2009
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

43
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
TRADICE ČESKÉ ZNÁMKOVÉ TVORBY
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. ledna 2010
příležitostnou poštovní známku Tradice české známkové tvorby nominální hodnoty
10 Kč, která připomíná známku Vladimíra Kováříka.
Akad. malíř a grafik Vladimír Kovářík (1921–1999) studoval na
Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesorů Antonína Strnadela a Jaroslava Bendy.
První známka Vladimíra Kováříka vyšla v roce 1949, od té doby autorsky ztvárnil více
než sto známek a celá řada z nich byla oceněna. Na mezinárodním bienále v Buenos
Aires získala jeho 30haléřová známka „75 let Československého olympijského výboru“
1. místo.
Na známce původní nominální hodnoty 30 h je váza se zlatým dekorem, tzv.
medicejská, která byla vydána v roce 1977 v emisi Tradice československého
porcelánu. Vladimír Kovářík byl autorem návrhů celé šestiznámkové série, která
představovala výrobky porcelánek v Klášterci nad Ohří, Březové, Slavkově a Dubí.
Současná známka je doplněna textem TRADICE ČESKÉ ZNÁMKOVÉ TVORBY
a jmény původních autorů.
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Autorem výtvarných návrhů emise i rytin je ak. malíř, grafik a rytec Bedřich Housa.
Známku o rozměrech 23 x 40 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin, a.s., rotačním ocelotiskem,
kombinovaným hlubotiskem v barvě vínové, modré, tmavě žluté, světlé okrové (šamoa) a černé v tiskových listech po
30 kusech. Kromě známek v archové úpravě se vydávají známkové sešitky obsahující 8 známek a 4 kupony. Na
kuponu, který je vytištěn ocelotiskem v barvě černé, je zobrazen omáčník.
Známka má katalogové číslo 619 a platí od 20. ledna 2010 do odvolání.

Praha 23. prosince 2009
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

44
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
MAGDALENA DOBROMILA RETTIGOVÁ
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. ledna 2010 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 12 Kč věnovanou Magdaleně Dobromile Rettigové (1785–1845).
Rodiče Magdaleny Rettigové na děti mluvili jen německy, Magdalena teprve poté, co se ve svých 23 letech po
desetileté známosti vdala za Jana Rettiga, začala intenzivně psát i mluvit česky. Jan Rettig byl velký vlastenec
a stoupenec národního obrození, o čemž mj. svědčí i skutečnost, že si manželé ke svým jménům přidali jména
slovanská (Dobromila a Sudiprav). Magdalena přispívala do mnohých časopisů a almanachů svými povídkami. Svoje
poslání ale našla až v momentě, kdy začala mladým dívkám a ženám radit, jak být dobrou hospodyní, kuchařkou
a manželkou. Její obrozenecká kuchařka je jejím nejznámějším dílem, které vycházelo v obnovených nákladech více
než 100 let a dodnes jsou na internetu k nalezení recepty, které jsou stále použitelné a chutné. V roce 1834 se
s manželem přestěhovali do Litomyšle, kde Magdalena pořádala kulturní akce pro dámy. Magdalena měla celkem
11 dětí, ale jen 3 se dožily dospělého věku.

Na známce je portrét Magdaleny Dobromily Rettigové s pomůckou, která symbolizuje její spisovatelské nadšení
– kalamář.
Autorem výtvarných návrhů je ak. malíř a grafik Antonín Odehnal, autorem rytin je rytec Jaroslav Tvrdoň.
Známku o rozměrech 40 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem,
kombinovaným hlubotiskem v barvě purpurové, azurové, žluté a černé v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 620 a platí od 20. ledna 2010 do odvolání.

Praha 23. prosince 2009
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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Příloha ke sdělení č. 41/2009

PŘEHLED ČESKÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK VYDANÝCH V ROCE 2009

Poř. č.
585
586

Název emise
Osobnosti: Louis Braille (1809–18526
Charles Darwin (1809–1923)

587
588
A 589
590
591
592
A 593
594
595

Tradice české známkové tvorby: Anna Podzemná
Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009
Ochrana polárních krajů a ledovců
Velikonoční tradice
Asijské umění: čínské umění
indonéské umění
Relikviář sv. Maura v Bečově nad Teplou
75 let budovy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
150. výročí bývalé Jihoseveroněmecké spojovací dráhy
z Pardubic do Liberce
596
EUROPA: Astronomie
- 400. výročí Keplerových zákonů: Astronomia nova
597
Krásy naší vlasti: Cisterciácký klášter Vyšší Brod
598
Zámek Horšovský Týn
599
Dětem – Spejbl a Hurvínek
600
Rabín Jehuda Löw
601
400 let od vydání Majestátu Rudolfa II.
602
Mezinárodní soutěž hasičů CTIF, Ostrava 2009
A 603
České středohoří – třetihorní vulkanická krajina
A 604-607 Ochrana přírody: Křivoklátsko – biosférická rezervace
UNESCO

608
609
610
611
612
613
614
615
616
A 617
618

Technické památky: větrný mlýn v Ruprechtově
vodní mlýn v Hoslovicích
Píseň Kde domov můj? (1834–2009) – česká státní hymna
Umělecká řemesla – historická kamna: empír
biedermeier
Cestovatelka Barbora Markéta Eliášová (1874–1957)
17. listopad – rok 1939 a 1989
Umělecká díla na známkách:
Alfred Sisley (1839–1899)
Alfred Justitz (1879–1934)
František Ženíšek (1849–1916)
Vánoce

Nominální hodnota
10
12
10
18
35
10
18
24
51
10
10

Den vydání

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

2. 1.
2. 1.
20. 1.
11. 2.
11. 2.
18. 3.
18. 3.
18. 3.
8. 4.
22. 4.
22. 4.

17 Kč

6. 5.

12
14
10
21
26
17
43
10
12
14
17
10
12
10
10
14
18
14

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

6. 5.
6. 5.
27. 5.
27. 5.
17. 6.
17. 6.
2. 9.
2. 9.
2. 9.
2. 9.
2. 9.
23. 9.
23. 9.
14.10.
14.10.
14.10.
14.10
4. 11.

24
26
34
10

Kč
Kč
Kč
Kč

4. 11.
4. 11.
4. 11.
4. 11.

122

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

Částka 12/2009

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 2009

