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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.
____________________________________________
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Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 5. května 2006
Čj. 26 701/2006–608

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 15. května 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 21. dubna 2006.

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 a 23. února 2006 správní
orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek.
Dne 21. dubna 2006 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu s další změnou výše
uvedených poštovních podmínek.
Navržené změny se týkají vesměs poštovních zásilek do zahraničí. Jsou vyvolány změnou podmínek, jež
upravují spolupráci mezi Českou poštou a příslušnými zahraničními poštami, proto je jejich uskutečnění nezbytné.
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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31
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 15. 5. 2006, s nímž vyslovil
souhlas svým rozhodnutím čj. 26 701/2006–608 ze dne 5. 5. 2006.
____________________________________________

Poštovní podmínky podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu čj. 40106/05–608, ve znění rozhodnutí
čj. 43575/05–608 a čj. 10 610/2006–608, se mění takto:
1. V článku 108 odstavec 4 zní:
„4. Hmotnost podle odstavce 3 písm. f) se zjišťuje s přesností, jež je pro příslušnou službu stanovena, přičemž se
zaokrouhluje nahoru. Jestliže při podání u pověřeného pracovníka nelze zjistit hmotnost s požadovanou přesností, do
podací stvrzenky se vyznačí méně přesný údaj. Přesnou hmotnost zjistí podnik co nejdříve dodatečně, přičemž
zjištěný údaj bez průtahů sdělí dohodnutým způsobem odesílateli; tento údaj platí, nejde-li o zjevnou nesprávnost.
Má-li upřesnění hmotnosti vliv na cenu poštovní služby, odesílatel a podnik bez průtahů vzájemně vyrovnají takto
vzniklé rozdíly.“.
2. V článku 109 odstavec 6 zní:
„6. Odesílatel poštovních zásilek, které byly podány v České republice s cílem využít nižších cen než při podání v zemi
jejich skutečného původu, je povinen uhradit případné dodatečné úhrady, které s odvoláním na článek 27 Světové
poštovní úmluvy bude požadovat zahraniční provozovatel.“.
3. V článku 115 odstavec 6 zní:
„6. Odesílatel nehradí cenu, jestliže se zahraniční adresát zavázal zahraničnímu provozovateli, že ji uhradí po dodání
obyčejné zásilky. Podmínkou však je, že hmotnost obyčejné zásilky činí nejvýše 50 g a že obyčejná zásilka
vyhovuje podmínkám podle článku RL 140.3 Řádu listovních zásilek.“.
4. V článku 126 odstavec 2 zní:
„2. Dobírkovou částku vyplatí podnik odesílateli v hotovosti; je-li to podle zahraničních podmínek možné, odesílatel
může požadovat, aby byla vyplacena převodem na určený účet. Odesílatel nemůže požadovat, aby byla vybraná
dobírková částka vyplacena v zahraničí.“.
5. V článku 151 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající
v zemi určení celnímu řízení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.
6. V článku 152 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající
v zemi určení celnímu řízení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

100

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

Částka 7/2006

7. V článku 161 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající
v zemi určení celnímu řízení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.
8. V článku 161 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„6. V případě služeb cenné psaní a cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a kameny,
cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121 odst. 2 a čl. 123 odst. 2 neplatí.“.
Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 7 až 10.
9. V článku 162 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající
v zemi určení celnímu řízení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.
10. 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): 15 100 Kč,

b)

v ostatních případech: 142 456 Kč.“.

11. V článku 169 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající
v zemi určení celnímu řízení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 4 až 12.
12. V článku 169 se na konci odstavce 11 doplňuje věta „Odesílatel může požadovat, aby mu byla dobírková částka
vyplacena převodem na určený účet.“.
13. V článku 180 se odstavec 9 zrušuje.
Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 9 až 11.
14. V článku 185 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„5. V případě služeb cenné psaní a cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a kameny,
cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121 odst. 2 a čl. 123 odst. 2 neplatí.“.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.
15. V článku 197 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služby standardní balík tekutiny, skleněné a jiné křehké předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 122 odst. 4 neplatí.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.
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16. V článku 217 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající
v zemi určení celnímu řízení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.
17. V článku 219 odstavce 3 a 4 znějí:
„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 54 062 Kč. Odesílatel nemůže
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 54 062 Kč.“.
18. V článku 221 se odstavec 6 zrušuje.
19. V článku 225 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„2. V případě podle odstavce 1 službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem
poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.“.
Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 3 až 11.
20. V článku 233 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající
v zemi určení celnímu řízení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
21. V článku 241 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající
v zemi určení celnímu řízení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.
22. V článku 242 odstavec 3 zní:
„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí
a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty:
14 245 Kč,
b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 46 298 Kč.“.
23. V článku 245 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající
v zemi určení celnímu řízení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.
24. V článku 245 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí:
„7. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka podnik za škodu
vzniklou 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.
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8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená
slepecká zásilka a standardní balík tekutiny, skleněné a jiné křehké předměty, 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, čl. 120 odst. 4 a čl. 122
odst. 4 neplatí.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 9.
25. V článku 245 se doplňuje odstavec 10, který zní:
„10. V případě služeb standardní balík a cenný balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.“.
26. V článku 248 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající
v zemi určení celnímu řízení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.
27. V článku 259 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3. V případě služby cenné psaní obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry,
šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121 odst. 2 neplatí.“.
Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 4 až 11.
28. V článku 259 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
„9. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služby cenný balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a
obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky
neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 123 odst. 7 neplatí.“.
Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.
29. V článku 259 se na konci odstavce 11 doplňuje věta „Odesílatel může požadovat, aby mu byla dobírková částka
vyplacena převodem na určený účet.“.
30. V článku 263 odstavec 8 zní:
„8. 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 2 500 EUR. Dobírková částka se uvádí v EUR. Odesílatel může požadovat, aby mu byla dobírková
částka vyplacena v hotovosti nebo převodem na určený účet.“.
31. V článku 279 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„5. V případě služeb cenné psaní a cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a kameny,
cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121 odst. 2 a čl. 123 odst. 2 neplatí.“.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.
32. V článku 286 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající
v zemi určení celnímu řízení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.
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33. V článku 302 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající
v zemi určení celnímu řízení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.
34. V článku 307 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.
35. V článku 311 se na konci odstavce 10 doplňuje věta „Odesílatel může požadovat, aby mu byla dobírková částka
vyplacena převodem na určený účet.“.
36. V článku 314 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.
37. V článku 322 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající
v zemi určení celnímu řízení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.
38. V článku 329 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.
39. V článku 342 odstavec 7 zní:
„7. V případě služeb doporučená zásilka, standardní balík a cenný balík odesílatel může požádat o doplňkovou službu
dobírka. Nejvyšší přípustná dobírková částka činí
a) v případě služby doporučená zásilka: 5 000 SEK,
b) v případě služby standardní balík a cenný balík: 48 000 SEK.
Dobírková částka se uvádí v SEK.“.
40. V článku 344 odstavec 4 zní:
„4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 33 726 Kč. Službu lze poskytnout jen
za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“.
41. V článku 353 se odstavec 9 zrušuje.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.
42. V článku 354 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající
v zemi určení celnímu řízení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 4 až 10.
43. V článku 358 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající
v zemi určení celnímu řízení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 4 až 11.
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44. V článku 358 odstavec 4 zní:
„4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí
a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze: 7 500 Kč,
b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 142 456 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
45. V článku 358 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:
„11. V případě služeb cenné psaní a cenný balík odesílatel může požádat o doplňkovou službu dobírka. Nejvyšší
přípustná dobírková částka činí 2 000 USD. Dobírková částka se uvádí v USD. Odesílatel může požadovat, aby mu
byla dobírková částka vyplacena v hotovosti nebo převodem na určený účet.“.
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.
46. V článku 360 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající
v zemi určení celnímu řízení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 4 až 10.
47. V článku 360 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„6. V případě služby cenné psaní obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry,
šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121 odst. 2 neplatí.“.
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 7 až 11.
48. 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): 15 100 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.“.
49. V článku 364 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající
v zemi určení celnímu řízení.“.
Dosavadní odstavec 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.
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32
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 25. května 2006
Čj. 31 482/2006–608

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 19. května 2006 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek, vydává toto
rozhodnutí:
Ke dni 26. 5. 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. května 2006.

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 a 5. května
2006 správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek.
Dne 19. května 2006 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou v článku 459
výše uvedených poštovních podmínek.
Navržená změna článku 459 spočívá v úpravě některých podmínek při poskytování služby „poštovní poukázka
Z/C“ do Maďarska. Změnit poštovní podmínky tímto způsobem je nutné v důsledku změny dohody České pošty se
zahraničním provozovatelem o vzájemné účasti na poskytování této služby.
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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33
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 26. 5. 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, čj. 10610/2006–608 a čj. 26701/2006–608 se mění takto:

1. V čl. 459 odst. 1 se slova „2 700 USD“ nahrazují slovy „2 500 EUR“.
2. V čl. 459 odst. 4 se slovo „USD“ nahrazuje slovem „EUR“.
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34
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. května 2006
Čj. 27 019/2006–608

Český telekomunikační úřad (dále jen „správní orgán“), jako správní orgán příslušný podle § 10 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle § 23 odst. 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, jehož předmětem je změna poštovní licence spočívající ve změně základních kvalitativních požadavků a jehož
účastníkem je Česká pošta, s.p., se sídlem v Praze 3, Olšanská 38/9, IČ: 47114983 (dále jen „Česká pošta“), vydává toto
rozhodnutí:
Ke dni 1. 6. 2006 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.
Nynější změna těchto základních kvalitativních požadavků podle bodu 1 spočívá v tom, že použití poštovní
adresy napsané původně platným způsobem nesmí být důvodem k tomu, aby poštovní zásilka či poukázaná peněžní
částka nebyly řádně a včas dodány.
Změny způsobu, jakým se má psát poštovní adresa, iniciuje sama Česká pošta. Je proto na ní, aby ona sama nesla
jejich důsledky – aby zajistila řádné dodání i v případě, že poštovní adresa bude napsána dřívějším, nyní již (z jejího
rozhodnutí) neaktuálním způsobem. Takové řešení je nezbytné už proto, že nikdy nelze beze zbytku zajistit, aby se
všichni odesílatelé o změně poštovní adresy dozvěděli.
Změna podle bodu 2 spočívá pouze v gramatickém upřesnění původního textu.
Změna podle bodu 3 vychází z obecného ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) zákona o poštovních službách, podle
něhož je Česká pošta mj. povinna soustavně poskytovat informace o základních službách a způsobu jejich užití. Je proto
nezbytné, aby se místní adresáti dozvěděli, že jim určené poštovní zásilky budou řádně dodávány i v případě, že
odesílatel z neznalosti použije poštovní adresu psanou původním způsobem.
Jak ukazuje praxe, právě obavy, že v případě poštovní adresy napsané původním způsobem nebude řádné dodání
zaručeno, vedou u místních adresátů, a to zcela zbytečně, k velké nejistotě a protestům. Neznalost této zásady vede
dokonce k tomu, že některé úřady vyžadují od místních adresátů, aby jim změnu poštovní adresy neprodleně
oznamovali. Přitom nic takového zapotřebí není – postačuje, aby tak místní adresáti učinili až v průběhu času, při
příležitosti nějakého pozdějšího jednání s těmito úřady – do té doby mohou úřady bezproblémově používat poštovní
adresu psanou podle původního vzoru.
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Změnou základních kvalitativních požadavků v tomto bodě se tedy zajišťuje, že místní adresáti nebudou
zbytečně znervózňováni, že změnu přijmou bez protestů a že ji správně pochopí.
Všechny tyto změny jsou nepochybně v zájmu lepšího uspokojení potřeb veřejnosti. Veřejnost má právo na to,
aby změny způsobu psaní poštovní adresy, jimž se bohužel nelze zcela vyhnout, neznamenaly pro ni negativní
důsledky. Stejně tak má právo, aby byla informována o tom, že jí žádné negativní důsledky v důsledku této změny
nehrozí.
**********
Ve svém vyjádření k zamýšlené změně základních kvalitativních požadavků ze dne 10. 5. 2006 Česká pošta se
změnami podle bodu 1 a 2 souhlasí, se změnou podle bodu 3 však vyslovuje zásadní nesouhlas.
Podstatou námitek České pošty je obava, že místní adresáti, budou-li o možném použití poštovní adresy psané
původním způsobem informováni, nebudou nuceni respektovat zaváděnou změnu, nebudou na ni reagovat. Tento
argument je však chybný; proto ho správní orgán považuje za bezpředmětný.
Místní adresáti totiž povinnost komukoliv oznamovat nový způsob psaní jejich poštovní adresy nemají. Česká
pošta není mocenský orgán, který by mohl místním občanům a institucím cokoliv nařizovat. Vytvářet u místních
adresátů nesprávný dojem, že tuto změnu musejí neprodleně oznámit všem potenciálním odesílatelům, není korektní;
takové jednání nelze připustit.
Pokud tak místní adresáti učiní, je to vždy jen projev jejich dobré vůle, s níž se snaží České poště při plnění
jejích úkolů napomoci. Je přitom zřejmé, že naprostá většina zákazníků, bude-li o to vhodným způsobem požádána,
České poště vyhoví. Lze dokonce předpokládat, že pokud Česká pošta v tomto smyslu způsob jednání s místními
adresáty pozmění (namísto vynucování věc místním adresátům vysvětlí a požádá je o pomoc), ochota veřejnosti
vyhovět jí bude naopak větší než dosud.
**********
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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Příloha k rozhodnutí čj. 27 019/2006–608

ZMĚNA ZÁKLADNÍCH KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ
PODLE ROZHODNUTÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU
ČJ. 40106/05–608, ČJ. 11 843/2006–608, ČJ. 19 074/2006–608 A ČJ. 19 076/2006–608

1. V § 24 odstavec 7 zní:
„(7) Jestliže podnik změní dosavadní poštovní směrovací číslo adresní pošty, jestliže změní dosavadní zvláštní
poštovní směrovací číslo přidělené adresátovi, jestliže změní dosavadní název adresní pošty, nebo jestliže určí za
adresní poštu jinou než dosavadní poštu, podnik je povinen zajistit, že použití poštovní adresy napsané způsobem, který
byl požadován v minulosti, nebude mít vliv na poskytnutí poštovní služby. Tato povinnost se vztahuje i na případy,
v nichž postupně došlo k několika takovým změnám.“.
2. V § 28 odst. 5 písmeno a) zní:
„a) o poště, která je pro jejich adresu určena jako adresní; sdělit musí její název a poštovní směrovací číslo,“.
3. V § 29 se na konci odstavce 11 doplňuje věta „K aktualizaci těchto informací podnik připojí poučení o své povinnosti
podle § 24 odst. 7.“.
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CENOVÉ ROZHODNUTÍ
Český telekomunikační úřad vydal dne 27. 4. 2006 cenové rozhodnutí č. CR/P/04.2006–1, kterým se stanoví
seznam poštovních služeb do zahraničí a zahraničních poštovních služeb s regulovanými cenami. Cenové rozhodnutí
nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2006 a je závazné pro Českou poštu, s. p.
____________________________________________
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 27. dubna 2006
Čj. 4 637/2006–611

Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti
orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, vydává podle § 34a zákona č. 29/2000 Sb.,
o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů,
a podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, toto
cenové rozhodnutí
č. CR/P/04.2006–1,
kterým se stanoví seznam poštovních služeb do zahraničí a zahraničních poštovních služeb s regulovanými cenami.
Část I.
Seznam vybraných základních poštovních služeb do zahraničí,
u kterých se uplatňují úředně stanovené maximální ceny
Pol. č.

Číselný kód SKP
(Standardní
klasifikace
produkce)

Název

1

64.11

Základní poštovní služby do zahraničí a služby související s poskytováním
základních poštovních služeb do zahraničí (doplňkové služby), z toho jen:

64.11.12
64.11.13
64.11.14
64.11.15

obyčejná zásilka do zahraničí, obyčejný tiskovinový pytel do zahraničí, obyčejná
slepecká zásilka do zahraničí, doporučená zásilka do zahraničí, doporučený
tiskovinový pytel do zahraničí, doporučená slepecká zásilka do zahraničí, cenné
psaní do zahraničí, standardní balík do zahraničí, cenný balík do zahraničí,
poštovní poukázka hotovost – hotovost do zahraničí, dodejka, dodání do
vlastních rukou adresáta, dobírka, žádost o změnu uzavřené smlouvy, poštovní
zásilky a poštovní poukázky pro válečné zajatce a civilní internované osoby.

Úředně stanovené maximální ceny jsou uvedeny v cenovém rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu
č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí.
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Část II.
Seznam poštovních služeb do zahraničí a zahraničních poštovních služeb,
u kterých se uplatňují věcně usměrňované ceny
Pol. č.

Číselný kód SKP
(Standardní
klasifikace
produkce)

Název

1

64.11

Základní poštovní služby do zahraničí a zahraniční poštovní služby, které
jsou zveřejněné v Poštovním věstníku částka 3/2005, kromě cen poštovních
služeb uvedených v Části I.
a) Základní poštovní služby do zahraničí:

64.11.12
64.11.13
64.11.14
64.11.15

Obyčejná služba (do zahraničí)
Obyčejná služba – tiskoviny (do zahraničí)
Obyčejná služba pro nevidomé (do zahraničí)
Doporučená služba (do zahraničí)
Doporučená služba – tiskoviny (do zahraničí)
Doporučená služba pro nevidomé (do zahraničí)
Balíková služba (do zahraničí)
Poštovní poukaz hotovost – hotovost (do zahraničí)
b) Služby související s poskytováním základních poštovních služeb do
zahraničí (doplňkové služby)
c) Služby související s poskytováním zahraničních poštovních služeb, a to
těch, jejichž zajišťování je závazkem České republiky vyplývající
z členství ve Světové poštovní unii.

Podle § 34a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s právem Evropských společenství a Světové poštovní unie, regulace
formou věcně usměrňovaných cen spočívá v závazném postupu při kalkulaci cen základních poštovních služeb. Do cen
lze promítnout jen ekonomicky oprávněné náklady na poskytování těchto služeb v odpovídající kvalitě a se stanovenou
dostupností a přiměřený zisk.
Pro regulaci cen pomocí úředně stanovených cen nebo věcně usměrňovaných cen se
a)

za ekonomicky oprávněné náklady považují náklady pořízení odpovídajícího množství přímého materiálu, mzdové
a ostatní osobní náklady, technologicky nezbytné ostatní přímé a nepřímé náklady a náklady oběhu; při
posuzování ekonomicky oprávněných nákladů se vychází z dlouhodobě obvyklé úrovně těchto nákladů. Za
ekonomicky oprávněné náklady se nepovažují náklady definované ve Výměru MF č. 01/2006, kterým se vydává
zboží s regulovanými cenami – Část II. Seznam zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny.
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Za ekonomicky oprávněné náklady se nepovažují obvykle:
–

penále, poplatky z prodlení1), úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,

–

zaviněná manka,

–

škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených živelními pohromami),
včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady škod a odškodnění,

–

veškeré odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob,

–

pokuty, poplatky z prodlení, úroky z prodlení, penále, popř. jiná plnění, za nedodržení povinností podle smluv a
předpisů (včetně ekologických),

–

nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby (zmařené investice),

–

náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj,

–

přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za škody způsobené
na zemědělských půdách),

–

odpisy promlčených a nedobytných pohledávek,

–

platby za promlčené dluhy,

–

opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,

–

zvýšení cen vstupů, které ještě neprošly procesem zpracování,

–

odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle zvláštního právního předpisu,2)

–

důchodové připojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem nad limit stanovený zvláštním právním předpisem,3)

–

odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného podle zákona č. 92/1991 Sb., ve
znění pozdějších předpisů,

–

výdaje na reprezentaci,

–

cestovné vyplácené nad rámec zvláštního právního předpisu,4)

–

finanční vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené zvláštním právním předpisem,5)

–

platby pojistného za pojištění škod způsobených statutárními orgány právnických osob,

–

odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených na celkovém počtu
zaměstnanců,

–

příspěvky na závodní stravování v cizích zařízeních nad 55 % ceny jídel.

b)

za přiměřený zisk považuje zisk odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných
ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém
období.

1)
2)
3)
4)
5)

Např. § 723 občanského zákoníku.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
§24 odst. 2 písm. zj) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
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Část III.
Obecná ustanovení
(1) Toto cenové rozhodnutí je závazné pro držitele poštovní licence.
(2) Úředně stanovenou maximální cenu nelze navýšit o žádné další částky a je pro spotřebitele jak fyzické, tak
právnické osoby konečná.
(3) Podle § 52 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ceny poštovních služeb držitele poštovní licence jsou
osvobozeny od daně přidané hodnoty.
(4) Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. května 2006.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v. r.
předseda Rady
Českého telekomunikačního úřadu
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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.
____________________________________________
36
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO ARŠÍKU
DĚDIČNÍ KRÁLOVÉ Z RODU PŘEMYSLOVCŮ
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 14. června 2006 příležitostný poštovní aršík s 5 známkami a
kuponem Dědiční králové z rodu Přemyslovců. V letošním roce uplyne 700 let od násilné smrti posledního panovníka
z této dynastie.
1)
2)
3)
4)
5)

12 Kč – PŘEMYSL OTAKAR I. (1198 – 1230)
14 Kč – VÁCLAV I. (1230 – 1253)
15 Kč – PŘEMYSL OTAKAR II. (1253 – 1278)
22 Kč – VÁCLAV II. (1283 – 1305)
28 Kč – VÁCLAV III. (1305 – 1306)

Portréty pěti posledních přemyslovských panovníků byly autorem vytvořeny jako imaginární podobizny,
vycházející však z antropologických studií kosterních ostatků těchto osob, které prováděl prof. MUDr. Emanuel Vlček.
Autor emise zachytil společné znaky těchto panovníků charakteristické pro přemyslovský rod.

S nástupem Přemysla Otakara I. překonal český stát jednu z nejtěžších krizí svých dosavadních dějin.
Diplomatické mistrovství a válečnický um přinesly Otakarovi i zemi zklidnění rodových svárů a ukončení vleklých
válek. V roce 1198 získal dědičný titul českého krále pro české panovníky stvrzený roku 1212 Zlatou bulou sicilskou.
V roce 1228 nechal korunovat svého syna Václava českým králem. O dva roky později asi 70letý Přemysl Otakar I.
zemřel. Je pohřben v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.
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Za vlády Václava I. pokračoval hospodářský i kulturní rozkvět země. V Čechách rychle rostla těžba stříbra, král
zakládal nová města a hrady. Vláda Václava I. se ale od vlády jeho otce lišila. Měl rád dvorské radovánky, umění,
básnictví a lov. Na jednom z lovů přišel o oko. Václav I. byl pohřben v klášteře na Františku v Praze.
Přemysl Otakar II. byl nazýván „králem železným a zlatým”. Za jeho vlády se hospodářsky dále rozvíjely
sjednocené a posílené České země, které se staly ideální základnou pro jeho územní expanze. Postupně získal rakouské
a některé alpské země, neměl však čas nabytá území pevně ovládnout. Konflikt s římským císařem Rudolfem
Habsburským i následná porážka a smrt na Moravském poli zmařily nadějný postup ctižádostivého krále. Přemysl
Otakar II. je pohřben v chrámu sv. Víta v Praze.
Po smrti Přemysla Otakara II. vpadli do země Rakušané a Braniboři. Za nezletilého Václava vládl jeho poručník
Ota Braniborský, který ho uvěznil na Bezdězu a poté v Braniborsku. Do Prahy se Václav II. vrátil v roce 1283, ale byl
pod vlivem Záviše z Falkenštejna, který se oženil s jeho matkou. Teprve v roce 1288 se Václav II. fakticky ujal vlády.
Projevil se jako zdatný diplomat a organizátor. V roce 1300 získal polskou korunu a pro svého syna zajistil uherský
trůn. Vydal Horní zákoník a nechal razit pražský groš. Od Rudolfa I. Habsburského získal potvrzení kurfiřtské hodnosti
českým králům. Ve 34 letech podlehl tuberkulóze a byl pohřben stejně jako později jeho syn Václav III. v klášteře na
Zbraslavi.
Václav III. se ujal vlády v šestnácti letech. Vzdal se odbojných Uher a snažil se zachovat si Polsko, ale na
počátku tažení proti svým polským odpůrcům byl 4. srpna 1306 v Olomouci zavražděn. Více než čtyři sta let vládnoucí
dynastie Přemyslovců vymřela po meči.
Na známkách jsou portréty králů a období jejich dědičného panování. Portréty jsou doplněny medailony
charakterizujícími jednotlivé panovníky. Portrét Přemysla Otakara I. doplňuje rubová strana jeho Zlaté buly,
v medailonu Václava I. je detail jeho pečeti, u Přemysla Otakara II. je znak s Českým lvem, portrét Václava II. doplňuje
pražský groš, v medailonu Václava III. je Svatováclavská orlice. V meziarší je kresba vladařských insignií a text
DĚDIČNÍ KRÁLOVÉ Z RODU PŘEMYSLOVCŮ, na kuponu uprostřed dolní části aršíku je symbol českého státu −
dvouocasý lev s korunou ve skoku.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Oldřich Kulhánek, autorem rytin je grafik a rytec Miloš
Ondráček.
Známky o rozměrech 26 x 40 mm na výšku na aršíku o rozměrech 112 x 165 mm na výšku vytiskla Poštovní
tiskárna cenin Praha, a.s., ocelotiskem z plochy v barvě tmavočervené, šedofialové a šedozelené.
Známky mají katalogová čísla A 476 – A 480 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 14. června 2006 do
odvolání.
Praha 8. června 2006
Mgr. Pavel Kolář v. r.
náměstek ministryně informatiky

37
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO – SOUTĚSKY KAMENICE
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 14. června 2006 příležitostnou
poštovní známku nominální hodnoty 19 Kč věnovanou Národnímu parku České Švýcarsko.
Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen v roce 2000. Rozkládá se
v nejhodnotnější části Děčínské vrchoviny a Šluknovské pahorkatiny na rozloze 79 km2. Je
zde unikátní geomorfologie pískovcových skalních měst, kaňonů a soutěsek a na ně vázané
rozmanité ekosystémy. K nejatraktivnějším lokalitám spolu s Pravčickou bránou patří
soutěsky říčky Kamenice. Tři nejdivočejší z nich (Srbskokamenická, Divoká a Edmundova)
tvořily dlouho obtížnou překážku pro obyvatele okolních obcí. Řeka ale byla i důležitým
zdrojem obživy – plavení dřeva a rybolov při tahu pstruhů a lososů. Dnes tudy prochází
naučná stezka Hřenska spojená s atraktivní plavbou na člunech. V soutěskách Kamenice je
nejlépe vyvinut tzv. zvrat vegetačních stupňů, kdy v důsledku klimatické inverze sestupují
horské druhy do nezvykle nízkých nadmořských výšek kolem 150 m n. m. Na známce je
zobrazena Divoká soutěska, která byla zpřístupněna v roce 1898.
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Autorem výtvarných návrhů emise je RNDr. Adolf Absolon, autorem rytin je grafik a rytec Martin Srb.
Známku o rozměrech 23 x 40 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem
v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě žluté, růžové a modré v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 481 a platí od 14. června 2006 do odvolání.
Praha 8. června 2006
Mgr. Pavel Kolář v. r.
náměstek ministryně informatiky

38
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
UMĚLECKÁ ŘEMESLA: ČESKÉ DRAHOKAMY, ŠPERKAŘSTVÍ A PUNCOVNICTVÍ
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 14. června 2006 dvě příležitostné poštovní známky
nominálních hodnot 15 Kč a 18 Kč, jejichž námětem jsou šperky a puncovní značky.
Český granát – pyrop je již po staletí naším národním drahokamem. Byl využíván k výrobě velmi žádaných
liturgických i světských klenotů a zdobila se jím významná roucha, kalichy, monstrance, relikviáře i zbraně. 19. století
bylo obdobím velkého vzestupu výroby, prodeje a exportu českých granátových šperků a v minulém století
v poválečném období sklízel modernizovaný granátový šperk ovace na světových výstavách. Známky představující
šperky s českými granáty připomínají též 200. výročí českého puncovnictví, které s drahými šperky úzce souvisí.
20. srpna 1806 byl císařským ediktem zřízen v Praze Puncovní úřad.
Na známce nominální hodnoty 15 Kč je brož ze zlaceného stříbra zdobená českými granáty a perlou. Pochází ze
sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové. V levém horním rohu známky je puncovní značka stříbra. Známka je
doplněna texty ČESKÝ GRANÁT, BROŽ r. 1904 a ČESKÉ PUNCOVNICTVÍ 1806 – 2006.

Na známce nominální hodnoty 18 Kč je závěs ze zlata zdobený českými granáty. Pochází ze sbírek Střední
uměleckoprůmyslové školy v Turnově. V levém horním rohu známky je puncovní značka zlata. Známka je doplněna
texty ČESKÝ GRANÁT, ZÁVĚS r. 1930 a ČESKÉ PUNCOVNICTVÍ 1806 – 2006.
Autorem výtvarných návrhů a rytin emise je ak. malíř, grafik a rytec Bedřich Housa.
Známky o rozměrech 23 x 40 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem
v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě okrové, modré, červené a stříbrné (známka 15 Kč) a v barvě okrové,
zelené, červené a zlaté (známka 18 Kč) v tiskových listech po 50 kusech.
Známky mají katalogová čísla 482 a 483 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 14. června 2006 do
odvolání.
Praha 8. června 2006
Mgr. Pavel Kolář v. r.
náměstek ministryně informatiky
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39
VYDÁNÍ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU PŘÍLEŽITOSTNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU
30 LET EXPOZICE POŠTOVNÍHO MUZEA VE VYŠŠÍM BRODĚ
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 14. června 2006 dopisnici s natištěnou příležitostnou
poštovní známkou nominální hodnoty 7,50 Kč, věnovanou 30. výročí expozice Poštovního muzea ve Vyšším Brodě. Na
známce je budova cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, kde je expozice umístěna. Známka je doplněna textem
POŠTOVNÍ MUZEUM VYŠŠÍ BROD.

V obrazové části dopisnice jsou ukázky exponátů ze sbírek Poštovního muzea ve Vyšším Brodě, kde jsou vedle
největší sbírky vozů a kočárů v České republice vystaveny poštovní schránky, štíty, pokladny, stejnokroje, mapy,
poštovní známky a exponáty týkající se počátků telegrafu a telefonu. Obrazová část je doplněna textem 30 let expozice
Poštovního muzea ve Vyšším Brodě 1976/2006.
Autorem grafické úpravy dopisnice je grafik Karel Dvořák.
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 12,50 Kč. Známka platí od 14. června 2006 do odvolání.
Praha 8. června 2006
Mgr. Pavel Kolář v. r.
náměstek ministryně informatiky

40
VYDÁNÍ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU PŘÍLEŽITOSTNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU
III. FILATELISTICKÁ VÝSTAVA EUREGIA EGRENSIS KARLOVY VARY 2006
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 14. června 2006 u příležitosti III. filatelistické výstavy Euregia
Egrensis, Karlovy Vary 2006 dopisnici s natištěnou příležitostnou poštovní známkou nominální hodnoty 7,50 Kč.
Dopisnice se vydává k národní filatelistické výstavě s účastí německých vystavovatelů, která se bude konat v lázeňském
hotelu Thermal ve dnech 24. – 27. srpna 2006.

Známka s kompozicí známek, lupy, pinzety a hlavičky časopisu Filatelie je barevnou modifikací natištěné známky
3 Kč příležitostné poštovní dopisnice 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.
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V obrazové části dopisnice je zobrazen karlovarský hotel Thermal a logo výstavy doplněné textem
III. FILATELISTICKÁ VÝSTAVA EUREGIA EGRENSIS KARLOVY VARY 2006.
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 12,50 Kč. Známka platí od 14. června 2006 do odvolání.
Praha 8. června 2006
Mgr. Pavel Kolář v. r.
náměstek ministryně informatiky

41
VYDÁNÍ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU PŘÍLEŽITOSTNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU
MISTROVSTVÍ SVĚTA VE VODNÍM SLALOMU PRAHA – TROJA 2006
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 14. června 2006 dopisnici s natištěnou příležitostnou
poštovní známkou nominální hodnoty 10 Kč k Mistrovství světa ve vodním slalomu, které se bude konat v Praze – Troji
ve dnech 2. – 6. srpna 2006.
Kanoistika se dělí na kanoistiku rychlostní a kanoistiku na divoké vodě. Kanoistika na divoké vodě se dále dělí
na soutěže ve vodním slalomu a ve sjezdu. V obou těchto disciplínách patří naši závodníci k naprosté světové špičce.
Kanoistické soutěže jsou pořádané pro kajaky a kánoe. Soutěže ve vodním slalomu se konají na jednomístných kajacích
(kategorie K1), kde soutěží muži i ženy a na jedno nebo dvoumístných kánoích (kategorie C1 a C2), na kterých soutěží
pouze muži. Ve všech třech kategoriích se kromě soutěží jednotlivých lodí konají i soutěže tříčlenných hlídek. V Praze
bude tedy rozděleno celkem osm sad medailí. Hodnotí se čas potřebný pro projetí brankami vytyčené trati. Za dotyk
branky nebo její neprojetí je loď penalizována.

Na známce jsou dva závodníci kategorie C2 na slalomové trati. Známka je doplněna textem MISTROVSTVÍ
SVĚTA VE VODNÍM SLALOMU PRAHA 2006. Kresba další kánoe dvojic v obrazové části dopisnice je doplněna
logem světového šampionátu a textem PRAHA – TROJA 2006.
Autorem výtvarného návrhu dopisnice je ak. malíř Zdeněk Netopil.
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. Známka platí od 14. června 2006 do odvolání.
Praha 8. června 2006
Mgr. Pavel Kolář v. r.
náměstek ministryně informatiky
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