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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 23. února 2006
Čj. 10 610/2006-608

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 23. února 2006 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek ke dni
24. 2. 2006, vydává toto
rozhodnutí:
Ke dni 24. 2. 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 23. února 2006.
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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. Dalším rozhodnutím ze dne 22. prosince 2005 správní orgán vyslovil
souhlas se změnou těchto poštovních podmínek.
Dne 23. února 2006 předala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou v článku 55
výše uvedených poštovních podmínek.
Navržená změna článku 55 spočívá v doplnění ustanovení, podle kterého může být, jako odchylka od
standardního způsobu poskytnutí poštovní služby, sjednána úhrada ceny adresátem.
Tato změna rozšiřující možnosti volby pro zákazníky je v souladu s potřebami veřejnosti.
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. 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 24. 2. 2006, s nímž vyslovil
souhlas svým rozhodnutím čj. 10 610/2006-608 ze dne 23. 2. 2006.
____________________________________________

Poštovní podmínky podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu čj. 40106/05-608, ve znění rozhodnutí
čj. 43575/05-608, se mění takto:
V článku 55 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„6. Jestliže se adresát a podnik dohodnou, že cenu uhradí adresát po dodání poukázané peněžní částky, odesílatel cenu
nehradí.“.
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TISKOVÁ OPRAVA
V Poštovním věstníku částka 2/2006 opatření č. 6, v němž bylo publikováno cenové rozhodnutí Českého
telekomunikačního úřadu č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních
služeb do zahraničí, se provádí následující oprava:
V článku 2 položce č. 15 „Poštovní zásilky a poštovní poukázky pro válečné zajatce a civilní integrované osoby“ se
chybný text „integrované“ opravuje na správný text „internované“.
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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.
____________________________________________
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PŘÍTISK NA PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMCE
K XX. ZIMNÍM OLYMPIJSKÝM HRÁM, TORINO 2006
Dne 15. března 2006 byla dána do oběhu část příležitostných poštovních známek
nominální hodnoty 9 Kč vydaných k XX. zimním olympijským hrám, Torino 2006 a
platných od 8. února 2006 (viz sdělení 7 Poštovního věstníku č. 2/2006) s přítiskem
provedeným na část uskladněného zbytku původního celkového nákladu. Známky jsou
opatřeny přítiskem s textem K. NEUMANNOVÁ – ZLATÁ MEDAILE připomínajícím
olympijské vítězství české sportovkyně v běhu na lyžích na 30 km volnou technikou. Přítisk
provedla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., knihtiskem v barvě červené svisle ve volném
místě známky.
Známka s přítiskem má katalogové číslo 468 a platí od 15. března 2006 do odvolání.
Praha 16. března 2006
Mgr. Pavel Kolář v.r.
náměstek ministryně informatiky
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
VELIKONOCE
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 22. března 2006 příležitostnou poštovní známku Velikonoce
nominální hodnoty 7,50 Kč.
Velikonoce jsou svátky jara, kdy se země probouzí k životu a připravuje se na další úrodu. Pohanské národy
slavily v tomto období svátky plodnosti, křesťanské Velikonoce jsou spojeny s památkou Kristova umučení a
zmrtvýchvstání. V neděli po prvním jarním úplňku se slaví Boží Hod, k Velikonočnímu pondělí patří koleda. Letošní
známka připomíná českou lidovou tradici se slepicí, pomlázkou a malovaným vajíčkem.

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Karel Franta, autorem rytin je grafik a rytec Bohumil
Šneider.
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Známku o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem
v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě žluté, zelené, červené a zelenomodré v tiskových listech po 50
kusech.
Známka má katalogové číslo 469 a platí od 22. března 2006 do odvolání.
Praha 16. března 2006
Mgr. Pavel Kolář v.r.
náměstek ministryně informatiky
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
KRÁSY NAŠÍ VLASTI
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 22. března 2006 dvě příležitostné poštovní známky Krásy
naší vlasti:
1) 12 Kč – Klášter v Oseku
Barvy: černá, zelená, světle hnědá, modrošedá, červená
2) 15 Kč – Pokličky na Kokořínsku
Barvy: tmavohnědá, okrová, oranžová, modrá, zelená

Cisterciácký klášter v Oseku u Duchcova po staletí určoval dějiny města i celého kraje. Byl založen na konci 12.
století českým šlechticem Slavkem z Hrabišiců. Klášter tvoří rozsáhlý komplex budov z doby románské až po baroko.
Chrám Nanebevzetí P. Marie byl vystavěn v letech 1206 − 1220 jako románská trojlodní bazilika. Za husitských válek
byl poničen a v letech 1712 − 1718 zbarokizován O. Broggiem. Autorem obrazu hlavního oltáře Nanebevzetí P. Marie
je J. K. Liška. Nejcennější částí kláštera je kapitulní síň s románským kamenným pulpitem na dvou uzlovitě
propojených sloupcích. Ambit kolem rajského dvora je spojen s kostelem románským portálem. Dochovaly se
i terasovité zahrady kláštera, které jsou v počátečním stadiu rekonstrukce. Klášter je národní kulturní památkou a je
přístupný veřejnosti. Na známce je celkový pohled na chrám Nanebevzetí P. Marie.
Chráněná krajinná oblast Kokořínsko byla vyhlášena v roce 1976 a rozkládá se na ploše 271 km2 mezi pravým
břehem Labe a Úštěkem. Je to unikátní území České křídové tabule s ojedinělým reliéfem – rozsáhlými pískovcovými
skalami neobvyklých tvarů a hlubokými skalními roklemi. K nejcennějším lokalitám náleží přírodní rezervace
Kokořínský důl dlouhý 23 km. Nad ústím rokle Močidla do Kokořínského dolu je pozoruhodný pískovcový útvar
Pokličky. Vznikly nestejnoměrným zvětráváním druhohorních pískovců. Vytvořily se na místech, kde povrchovou
vrstvu tvoří pevné železité pískovce nebo slepence, které leží na měkčí pískovcové vrstvě s hlinitým tmelem, pod
kterým je opět odolnější křemičitá vrstva. Během miliónů let působením vody, mrazu a větru se druhá snadno
zvětratelná vrstva z větší části rozpadla a zůstala jen „noha“ ve tvaru nepravidelného kužele, která drží až 1 m silné
„poklice“. Proces eroze neustále pokračuje.
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Autorem výtvarného návrhu známky Klášter v Oseku je ak. malíř a grafik Pavel Dvorský, autorem rytin je grafik
a rytec Jaroslav Tvrdoň. Autorem výtvarného návrhu známky Pokličky na Kokořínsku je RNDr. Adolf Absolon,
autorem rytin je grafik a rytec Martin Srb.
Známky o rozměrech 40 x 26 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., ocelotiskem z plochy
v tiskových listech po 8 kusech.
Známky mají katalogová čísla 470 − 471 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 22. března 2006 do
odvolání.
Praha 16. března 2006
Mgr. Pavel Kolář v.r.
náměstek ministryně informatiky
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