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34
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.

____________________________________________

Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 15. června 2007
Čj. 33 117/2007-608

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 15. května 2007 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek, rozhodl takto:
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Ke dni 1. 7. 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 15. května 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,
19. února 2007, 29. března 2007 a 20. dubna 2007 správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních
podmínek.
Dne 15. května 2007 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnami v článcích
63, 188, 256, 269, 326 a 342.
Navržená změna článku 63 spočívá ve vypuštění té části ustanovení, která již přestala být aktuální, a je proto
nadbytečná.
Změny dalších článků vyplývají z právních předpisů Světové poštovní unie a z podmínek, za nichž zahraniční
provozovatelé poskytují České poště svou součinnost.
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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35
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. 7. 2007, s nímž vyslovil
souhlas svým rozhodnutím čj. 33 117/2007-608 ze dne 15. 6. 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, čj. 2 923/2007-608, čj. 17 088/2007-608 a čj. 19 617/2007-608, se mění
takto:
1. V článku 63 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 výplatě
poukázané peněžní částky odevzdáno podniku. To neplatí, jestliže se příjemce prokáže osvědčením, které podnik
na základě dříve odevzdaného prohlášení pro tento účel vydal.“.
2. V článku 188 odstavec 2 zní:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.“.
3. V článku 188 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
„5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.“.
4. V článku 256 odstavec 2 zní:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.“.
5. V článku 256 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu
vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení
čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.
6. V článku 269 odstavec 1 zní:
„1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.“.
7. V článku 269 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu
vzniklou ztrátou poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a
čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10.
8. V článku 326 odstavec 3 zní:
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„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 20 384 Kč. Odesílatel nemůže
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
9. V článku 326 odstavec 8 zní:
„8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu
vzniklou ztrátou poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a
čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
11. V článku 342 odstavec 2 zní:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.“.
12. V článku 342 odstavec 5 zní:
„5. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.“.
13. V článku 342 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.“.
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36
VYSLOVENÍ SOUHLASU SE ZMĚNOU POŠTOVNÍCH PODMÍNEK
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 26. června 2007
Čj. 40 328/2007-608

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 11. června 2007 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek, rozhodl takto:
Ke dni 1. 7. 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 11. června 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,
19. února 2007, 29. března 2007, 20. dubna 2007 a 15. června správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto
poštovních podmínek.
Dne 11. června 2007 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnami v článcích
246 a 261.
Změny obou článků vyplývají z právních předpisů Světové poštovní unie a z podmínek, za nichž zahraniční
provozovatelé poskytují České poště svou součinnost.
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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37
ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK
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, čj. 2 923/2007-608, čj. 17 088/2007-608, čj. 19 617/2007-608 a
čj. 33 117/2007-608, se mění takto:
1. V článku 246 odstavec 4 zní:
„4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 28 470 Kč. Službu lze poskytnout
jen za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“.
2. V článku 261 odstavec 2 zní:
„2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 135 896 Kč.“.
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38
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 15. června 2007
Čj. 33 194/2007-608

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 15. května 2007 na změnu základních kvalitativních požadavků, rozhodl takto:
Ke dni 1. 7. 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, 6. listopadu 2006 a 29. března 2007 správní orgán tyto základní kvalitativní požadavky změnil.
Dne 15. května 2007 navrhla Česká pošta správnímu orgánu změnu dosavadního znění základních kvalitativních
požadavků.
Navržená změna spočívá ve formálním upřesnění textu § 6 základních kvalitativních požadavků. 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. 33 194/2007-608
ZMĚNA ZÁKLADNÍCH KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ
PODLE ROZHODNUTÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU
čj. 33 194/2007-608

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, čj.
56 855/2006-608 a čj. 17 089/2007-608, se mění takto:
V § 6 odst. 8 se slova „písm. f) a g)“ nahrazují slovy „písm. g) a h)“.
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