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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 22. prosince 2005
Čj. 43575/05-608

Český telekomunikační úřad, jako příslušný správní orgán podle § 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním
řízení (správní řád) a § 23 odst. 6 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon
o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno pod č. 141/2005 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, ze dne 19. prosince 2005 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek ke dni
1. 1. 2006 vydává toto
rozhodnutí:
Ke dni 1. 1. 2006 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 19. prosince 2005.
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Odůvodnění:
Rozhodnutím ze dne 24. listopadu 2005 udělil správní orgán státnímu podniku Česká pošta, s.p. na období
1. 1. 2006 ― 31. 12. 2008 poštovní licenci.
Tímto rozhodnutím správní orgán mj. vyslovil souhlas s poštovními podmínkami, které spolu se žádostí
o udělení poštovní licence předložil státní podnik Česká pošta, s.p.
Dne 19. prosince 2005 zaslal státní podnik Česká pošta, s.p. správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se
změnami v článcích 167, 311 a 363 těchto poštovních podmínek. Žádost došla správnímu orgánu dne 20. prosince 2005.
Navržené změny článků 167 a 363 se týkají změny výše udané ceny v případě služby cenný balík. Správní orgán
při přezkoumání žádosti zjistil, že obě navrhované změny vyplývají z účasti zahraničních provozovatelů, kteří se
v součinnosti s účastníkem řízení podílejí na poskytnutí poštovní služby. Účastníku řízení proto nezbývá než promítnout
změny v dosavadní součinnosti s oběma zahraničními provozovateli do svých poštovních podmínek.
Navržená změna článku 311 vyplývá z toho, že se nově zavádí doplňková služba „dobírka“. Tato změna
rozšiřující možnosti volby ze strany odesílatelů je proto v souladu s potřebami veřejnosti.
Proto správní orgán rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad u Českého telekomunikačního úřadu ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení.
Rozklad nemá odkladný účinek (§ 38 odst. 2 zákona o poštovních službách).
Ing. Eduard Prandstetter v. r.
ředitel odboru regulace poštovních služeb
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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. 1. 2006, s nímž vyslovil
souhlas svým rozhodnutím čj. 43575/05-608 ze dne 22. 12. 2005.
____________________________________________

Poštovní podmínky podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu čj. 40106/05-608 se mění takto:
1. V článku 167 odstavec 2 zní:
„2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 14 787 Kč,
b) v ostatních případech: 142 456 Kč.“.
2. V článku 311 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:
„10. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní,
standardní balík a cenný balík odesílatel může požádat o doplňkovou službu dobírka. Nejvyšší přípustná dobírková
částka činí 550 USD. Dobírková částka se uvádí v USD.“.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.
3. V článku 363 odstavec 4 zní:
„4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 14 787 Kč,
b) v ostatních případech: 20 766 Kč.
Službu cenný balík nelze zvolit, má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na ostrovech Jersey,
Guernsey a Man.“.
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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.
____________________________________________
3
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
KRÁSA KVĚTŮ − IBIŠEK
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 1. února 2006 výplatní poštovní známku Ibišek nominální
hodnoty 11 Kč ze série výplatních známek Krása květů. Na známce je květ s poupaty doplněný názvem ibišek.

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 červené, zelené a žluté v tiskových listech po 100 kusech. Kresbu
ve známce podbarvuje iridescentní barva se sklopným efektem.
Známka má katalogové číslo 458 a platí od 1. února 2006 do odvolání.

Praha 19. ledna 2006
Mgr. Pavel Kolář v. r.
náměstek ministryně informatiky
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VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY S KUPONY PRO PŘÍTISKY
GRATULAČNÍ KYTICE
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 1. února 2006 výplatní poštovní známku nominální hodnoty
10 Kč s kupony určenými pro přítisky. V obrazu známky je kytice.
Známka vychází v upraveném tiskovém listu (UTL) s 9 známkami a 12 kupony. Pravý horní kupon nese detail
květu s motýlem, dalších 11 kuponů je k datu vydání opatřeno drobným květinovým motivem. Část nákladu bude
vytištěna s prázdnými kupony, na něž budou dodatečně zhotovovány přítisky podle přání zákazníka.
Autory výtvarného návrhu známky i upraveného tiskového listu jsou ak. malíři a grafici Libuše a Jaromír
Knotkovi.
Známku o rozměrech 23 x 30 mm na výšku s kupony stejné velikosti vytiskla Victoria Security Printing, a.s.,
barevným ofsetem.
Známka má katalogové číslo 459 a platí od 1. února 2006 do odvolání.
Pozn.: Z technických důvodů bude reprodukce známky uveřejněna v Poštovním věstníku ČTÚ č. 2/2006.
Praha 19. ledna 2006
Mgr. Pavel Kolář v. r.
náměstek ministryně informatiky
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VYDÁNÍ DOPISNICE PRO PŘÍTISKY S NATIŠTĚNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 1. února 2006 dopisnici pro obchodní a propagační využití
s natištěnou poštovní známkou 10 Kč a volnou levou částí určenou pro přítisky (bez linek pro odesilatele). Natištěnou
známku tvoří typografická úprava vlastní nominální hodnoty.

Autorem výtvarného návrhu známky je ak. malíř a grafik Jan Solpera.
Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn
hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Prodejní cena poštovní dopisnice je 11 Kč. Známka platí od 1. února 2006 do odvolání.
Praha 19. ledna 2006
Mgr. Pavel Kolář v. r.
náměstek ministryně informatiky
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