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20
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 5/2007

Praha 29. března 2007
Čj. 17 088/2007-608

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 3, Olšanská 38/9, IČ: 47114983
(dále jen „Česká pošta“), ze dne 13. března 2007 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek, rozhodl takto:
Ke dni 1. 4. 2007 se podle § 23 odst. 6 zákona o poštovních službách mění dosavadní poštovní licence udělená
na období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008 tak, že se vyslovuje souhlas se změnou poštovních podmínek podle návrhu
předloženého správnímu orgánu dne 13. března 2007, který je přílohou tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Rozhodnutím ze dne 24. listopadu 2005 udělil správní orgán České poště na období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
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 22. prosince 2005, 23. února 2006, 5. května
2006, 25. května 2006, 6. června 2006, 25. srpna 2006, 3. listopadu 2006, 6. listopadu 2006, 13. prosince 2006
a 19. února 2007 správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek.
Dne 13. března 2007 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou v článku 21.
Navržená změna poštovních podmínek spočívá ve vypuštění té části původního textu, která po již dříve
provedené změně základních kvalitativních požadavků ztratila význam.
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 předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu; o rozkladu rozhoduje Rada Českého telekomunikačního úřadu. Rozklad nemá
odkladný účinek (§ 38 odst. 2 zákona o poštovních službách).

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v.r.
předseda Rady
Českého telekomunikačního úřadu
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21
ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK
Podle § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 29/2000 Sb., zákon o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, je
Česká pošta, s.p. povinna nabízet poštovní služby, na něž se vztahuje poštovní povinnost, podle poštovních podmínek,
s nimiž Český telekomunikační úřad vyslovil souhlas.
Český telekomunikační úřad zveřejňuje nové znění poštovních podmínek účinné od 1. 4. 2007, s nímž vyslovil
souhlas svým rozhodnutím čj. 17 088/2007-608 ze dne 29. 3. 2007.
____________________________________________

Poštovní podmínky podle rozhodnutí čj. 40106/05-608, ve znění rozhodnutí čj. 43575/05-608, čj. 10 610/2006608, čj. 26 701/2006-608, čj. 31 482/2006-608, čj. 32 763/2006-608, čj. 42 856/2006-608, čj. 56 854/2006-608,
čj. 56 855/2006-608, čj. 61 853/2006-608 a čj. 2 923/2007-608, se mění takto:
V článku 21 odstavec 8 zní:
„8. Prohlášení podle odst. 3 písm. b), odstavce 4, odst. 5 písm. a), b) a c) a odstavce 6 musí být při vydání poštovní
zásilky odevzdáno podniku. To neplatí, jestliže se příjemce prokáže osvědčením, které podnik na základě dříve
odevzdaného prohlášení pro tento účel vydal.“.
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22
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 29. března 2007
Čj. 17 089/2007-608

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. 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“),
v řízení o návrhu účastníka řízení, státního podniku Česká pošta, s.p., se sídlem v Praze 3, Olšanská 38/9, IČ: 47114983
(dále jen „Česká pošta“), ze dne 13. března 2007 na změnu poštovních podmínek, rozhodl takto:
Ke dni 1. 4. 2007 se podle § 23 odst. 3 zákona o poštovních službách mění dosavadní poštovní licence udělená
na období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008 tak, že se mění základní kvalitativní požadavky způsobem podle přílohy tohoto
rozhodnutí.
Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 24. listopadu 2005 udělil správní orgán České poště na období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
poštovní licenci.
Tímto rozhodnutím správní orgán mj. stanovil základní kvalitativní požadavky.
Dalšími rozhodnutími ze dne 14. března 2006, 10. dubna 2006, 15. května 2006, 4. září 2006, 3. října 2006,
11. října 2006 a 6. listopadu 2006 správní orgán tyto základní kvalitativní požadavky změnil.
Dne 13. března 2007 navrhla Česká pošta správnímu orgánu změnu základních kvalitativních požadavků.
Navržená změna spočívá v doplnění nového ustanovení do § 6 základních kvalitativních požadavků, jež
upřesňuje podmínky pro povinnost učinit pokus o dodání v místě určeném v poštovní adrese v případě poštovních
zásilek s mimořádně vysokou udanou cenou. Toto upřesnění shledal správní orgán jako důvodné.
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 předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu; o rozkladu rozhoduje Rada Českého telekomunikačního úřadu. Rozklad nemá
odkladný účinek (§ 38 odst. 2 zákona o poštovních službách).

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v.r.
předseda Rady
Českého telekomunikačního úřadu
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Příloha k rozhodnutí čj. 17 089/2007-608
ZMĚNA ZÁKLADNÍCH KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ
PODLE ROZHODNUTÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU
čj. 17 089/2007-608

Základní kvalitativní požadavky podle rozhodnutí čj. 40106/05-608, ve znění rozhodnutí čj. 11 843/2006-608,
čj 19 074/2006-608, čj. 27 019/2006-608, čj. 44 514/2006-608, čj. 19 076/2006-608, čj. 50 979/2006-608 a
čj. 56 855/2006-608, se mění takto:
V § 6 odst. 5 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) poštovní zásilka má udanou cenu vyšší nebo rovnou 200 000 Kč,“.
Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA INFORMATIKY 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., poštovní známky vydává Ministerstvo informatiky ČR. Vydání
poštovní známky Ministerstvo informatiky ČR zveřejní v Poštovním věstníku.

____________________________________________

23
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
EUROPA: SKAUTING
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 9. května 2007 příležitostnou poštovní známku nominální
hodnoty 11 Kč věnovanou 100. výročí vzniku skautingu. Asociace veřejných evropských poštovních operátorů –
PostEurop – vyhlásila pro rok 2007 skauting společným tématem emise EUROPA.
Toto celosvětové výchovné hnutí založil v roce 1907 Angličan Sir Robert Baden-Powell. Skauting se setkal
s ohromným nadšením nejen chlapců, ale i dívek a rychle se šířil světem. První český skautský chlapecký oddíl založil
v roce 1911 profesor A. B. Svojsík. V roce 1915 byl založen dívčí odbor Junáka vedený PhDr. A. Berkovcovou. Po
vzniku Československé republiky nastala zlatá éra skautského hnutí, kterým prošlo mnoho významných osobností,
např. J. Wolker, A. Rašín, akademik J. Charvát aj. V roce 1948 byl skauting násilně včleněn do Svazu české mládeže
a po dvou letech zlikvidován. V letech 1968 − 1970 byla jeho činnost krátce obnovena, ale skautské hnutí v plném
rozsahu ožilo až po listopadu 1989. V současné době nese název Junák – svaz skautů a skautek.
Český skauting si uchoval mnoho tradičních prvků, jako je způsob táboření, blízký
vztah k přírodě, romantika, služba bližním, tradiční kroje. Naprosto originální a pro český
skauting typický je podsadový stan vynalezený na táboře vedeném J. Půlkrábkem v roce
1913. Na známce je kresba skautského tábora u řeky s vlající vlajkou doplněná logem
EUROPA a logem Junáka.
Autorem výtvarných návrhů známky a FDC je grafik Jiří Petráček, razítko navrhl
grafik Oldřich Pošmurný, autorem rytin je grafik a rytec Jaroslav Tvrdoň.
Známku o rozměrech 33 x 33 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.,
rotačním ocelotiskem v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě žluté, červené,
modré a okrové s iridescentní v tiskových listech po 6 kusech.
Známka má katalogové číslo 515 a platí od 9. května 2007 do odvolání.
Praha 13. dubna 2007
Ing. David Stádník v.r.
ředitel sekce elektronických komunikací
a poštovních služeb

Částka 5/2007

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

121

24
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
KRÁSA KVĚTŮ − BRAMBOŘÍK
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 9. května 2007 výplatní poštovní
známku Brambořík nominální hodnoty 1 Kč ze série výplatních známek Krása květů. Na
známce je květ s poupětem doplněný názvem brambořík.
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 v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě růžové, fialové
a zelené v tiskových listech po 100 kusech. Kresbu ve známce podbarvuje iridescentní barva
se sklopným efektem.
Známka má katalogové číslo 516 a platí od 9. května 2007 do odvolání.

Praha 13. dubna 2007
Ing. David Stádník v.r.
ředitel sekce elektronických komunikací
a poštovních služeb

25
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
KRÁSA KVĚTŮ − PELARGONIE
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 9. května 2007 výplatní poštovní
známku Pelargonie nominální hodnoty 23 Kč ze série výplatních známek Krása květů.
Kresbu květu na známce doplňuje název pelargonie.
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 v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě světle zelené,
červené a zelené v tiskových listech po 100 kusech. Kresbu ve známce podbarvuje
iridescentní barva se sklopným efektem.
Známka má katalogové číslo 517 a platí od 9. května 2007 do odvolání.

Praha 13. dubna 2007
Ing. David Stádník v.r.
ředitel sekce elektronických komunikací
a poštovních služeb
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