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61
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 3. listopadu 2006
Čj. 56 854/2006-608

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 24. října 2006 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek, vydává toto
rozhodnutí:
Ke dni 1. 12. 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 24. října 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, 5. května
2006, 25. května 2006, 6. června 2006 a 25. srpna 2006 správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních
podmínek.
Dne 24. října 2006 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou v článcích 165,
185, 190, 200, 208, 209, 225, 237, 239, 249, 272, 282, 292, 295, 296, 297, 309, 311, 325, 328, 348 a 369.
Navržené změny jsou přímým důsledkem rozhodnutí spolupracujících zahraničních provozovatelů.
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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62
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. 12. 2006, s nímž vyslovil
souhlas svým rozhodnutím čj. 56 854/2006-608 ze dne 3. 11. 2006.
____________________________________________

Poštovní podmínky podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu čj. 40106/05-608, ve znění rozhodnutí
čj. 43575/05-608, čj. 10 610/2006-608, čj. 26 701/2006-608, čj. 31 482/2006-608, čj. 32 763/2006-608 a čj.
42 856/2006-608, se mění takto:
1. V článku 165 odstavec 3 zní:
„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní; to neplatí, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi
určení celnímu řízení. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 1 068 Kč. Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby
za sníženou cenu (čl. 112 odst. 9).“.
2. V článku 185 odstavec 3 zní:
„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 31 197 Kč. Odesílatel nemůže
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
3. V článku 190 odstavec 3 zní:
„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9): 4 451 Kč,
b) v ostatních případech: 44 517 Kč.“.
4. V článku 200 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: 22 436 Kč,
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
5. V článku 208 odstavec 3 zní:
„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 7 122 Kč. Odesílatel nemůže požádat
o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
6. V článku 209 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: 22 436 Kč.

160

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

Částka 12/2006

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
7. V článku 225 odstavec 3 zní:
„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 90 708 Kč. Odesílatel nemůže
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
8. V článku 237 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.
9. V článku 239 odstavec 3 zní:
„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 3 237 Kč. Odesílatel nemůže požádat
o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
10. V článku 249 odstavec 3 zní:
„3.Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 50 749 Kč. Odesílatel nemůže požádat
o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
11. V článku 272 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: 22 436 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
12. V článku 282 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7.
13. V článku 292 odstavec 1 zní:
„1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 142 456 Kč. Odesílatel nemůže
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
14. V článku 295 odstavec 3 zní:
„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 25 054 Kč. Odesílatel nemůže
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). Službu cenné psaní nelze zvolit, má-li být poštovní
zásilka podle své poštovní adresy dodána na Tokelau.“.
15. V článku 296 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.
16. V článku 297 odstavec 3 zní:
„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 21 190 Kč. Odesílatel nemůže
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
17. V článku 309 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.
18. V článku 311 odstavec 3 zní:
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„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 16 026 Kč. Odesílatel nemůže
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
19. V článku 325 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: 35 614 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
20. V článku 328 odstavec 8 zní:
„8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená
slepecká zásilka a standardní balík 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.“.
21. V článku 348 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3 až 8.
22. V článku 369 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.
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63
VYSLOVENÍ SOUHLASU SE ZMĚNOU POŠTOVNÍCH PODMÍNEK
A ZMĚNA ZÁKLADNÍCH KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ
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.
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 6. listopadu 2006
Čj. 56 855/2006-608

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 a 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 24. října 2006 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek, vydává toto
rozhodnutí:
I. Ke dni 1. 1. 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 24. října 2006.
II. Ke dni 1. 1. 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 č. 2 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 a 3. listopadu správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto
poštovních podmínek.
Dne 24. října 2006 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou v článcích 18,
18a, 23, 24, 61, 61a, 65 a 66.
Navržené změny spočívají ve vyčlenění dvou alternativ dosavadní služby „dodání do vlastních rukou adresáta“
podle článku 18 a podle článku 61 vždy do dvou samostatných článků. Změna má usnadnit zákazníkům orientaci
v poštovních podmínkách, je tedy v jejich zájmu.
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V návaznosti na změnu v členění poštovních podmínek musel pak správní orgán upravit odkazy na poštovní
podmínky v základních kvalitativních požadavcích.
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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64
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. 2007, s nímž vyslovil
souhlas svým rozhodnutím čj. 56 855/2006-608 ze dne 6. 11. 2006.
____________________________________________

Poštovní podmínky podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu čj. 40106/05-608, ve znění rozhodnutí
čj. 43575/05-608, čj. 10 610/2006-608, čj. 26 701/2006-608, čj. 31 482/2006-608, čj. 32 763/2006-608,
čj. 42 856/2006-608 a čj. 56 854/2006-608, se mění takto:
1. Článek 18 včetně nadpisu zní:
„Článek 18
Dodání do vlastních rukou
1. V případě této doplňkové služby podnik dodá poštovní zásilku,
a) je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta (čl. 21 odst. 4), zákonnému zástupci adresáta
(čl. 21 odst. 5) nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta (čl. 21 odst. 6),
b) je-li adresátem právnická osoba, jen oprávněné osobě (čl. 21 odst. 3).
2. Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen společně se službou doporučená zásilka, doporučená slepecká zásilka, cenné
psaní nebo cenný balík.
3. Pokud odesílatel použije zvláštní obálku podle čl. 17 odst. 4, která má modrý pruh, platí, že zvolil tuto doplňkovou
službu.“.
2. Za článek 18 se vkládá nový článek 18a, který včetně nadpisu zní:
„Článek 18a
Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta
1. V případě této doplňkové služby podnik dodá poštovní zásilku výhradně jen adresátovi.
2. Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen společně se službou doporučená zásilka, doporučená slepecká zásilka, cenné
psaní nebo cenný balík, a to jen tehdy, je-li adresátem fyzická osoba.
3. Pokud odesílatel použije zvláštní obálku podle čl. 17 odst. 4, která má červený pruh, platí, že zvolil tuto doplňkovou
službu.“.
3. V čl. 23 odst. 1 se slova „o dodání do vlastních rukou adresáta“ nahrazují slovy „o dodání do vlastních rukou ani
o dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta“.
4. V čl. 24 odst. 1 se slova „o dodání do vlastních rukou adresáta“ nahrazují slovy „o dodání do vlastních rukou nebo
o dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta“.
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5. V čl. 24 odst. 16 se slova „čl. 18 odst. 2“ nahrazují slovy „článku 18a“.
6. Článek 61 včetně nadpisu zní:
„Článek 61
Dodání do vlastních rukou
1. V případě této doplňkové služby podnik vyplatí poukázanou peněžní částku,
a) je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta (čl. 63 odst. 4), zákonnému zástupci adresáta
(čl. 63 odst. 5) nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta (čl. 63 odst. 6),
b) je-li adresátem právnická osoba, jen oprávněné osobě (čl. 63 odst. 3).
2. Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen společně se službou poštovní poukázka B nebo poštovní poukázka C.“.
7. Za článek 61 se vkládá nový článek 61a, který včetně nadpisu zní:
„Článek 61a
Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta
1. V případě této doplňkové služby podnik vyplatí poukázanou peněžní částku výhradně jen adresátovi.
2. Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen společně se službou poštovní poukázka B nebo poštovní poukázka C, a to jen
tehdy, je-li adresátem fyzická osoba.“.
8. V čl. 65 odst. 1 se slova „o dodání do vlastních rukou adresáta“ nahrazují slovy „o dodání do vlastních rukou ani
o dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta“.
9. V čl. 66 odst. 1 se slova „o dodání do vlastních rukou adresáta“ nahrazují slovy „o dodání do vlastních rukou nebo
o dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta“.
10. V čl. 66 odst. 18 se slova „čl. 61 odst. 2“ nahrazují slovy „článku 61a“.
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Příloha k rozhodnutí čj. 56 855/2006-608
ZMĚNA ZÁKLADNÍCH KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ
PODLE ROZHODNUTÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU
čj. 40106/05-608, čj. 11 843/2006-608, čj. 19 074/2006-608, čj. 27 019/2006-608,
čj. 44 514/2006-608, čj. 19 076/2006-608 a čj. 50 979/2006-608

V § 11 odst. 2 písm. g) se slova „čl. 18 odst. 2 a čl. 61 odst. 2“ nahrazují slovy „článku 18a a článku 61a“.
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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.

____________________________________________

65
DODATEK KE SDĚLENÍ 60
Dodatečně je uveřejněna reprodukce výplatní poštovní známky Světová výstava poštovních známek
PRAGA 2008 – logo výstavy, jejíž vydání bylo oznámeno sdělením 60 Poštovního věstníku č. 11/2006.

Praha 14. prosince 2006
Ing. David Stádník v.r.
ředitel sekce elektronických komunikací
a poštovních služeb

66
PŘEHLED ČESKÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK VYDANÝCH V ROCE 2006
Vzhledem k ukončení emisní činnosti v letošním roce se vydává jako příloha k tomuto sdělení přehled českých
poštovních známek vydaných v roce 2006 s jejich pořadovými katalogovými čísly.
Praha 14. prosince 2006
Ing. David Stádník v.r.
ředitel sekce elektronických komunikací
a poštovních služeb
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67
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
OSOBNOSTI
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 10. ledna 2007 dvě příležitostné poštovní známky v emisi
Osobnosti:
1) 7,50 Kč – Fráňa Šrámek (1877−1952)
Barvy: černá (ocelotisk), žlutá, růžová, modrá, červená
2) 19 Kč – Karel Slavoj Amerling (1807−1884)
Barvy: černá (ocelotisk), žlutá, růžová, zelenomodrá, modrá

Básník, prozaik, dramatik a publicista Fráňa Šrámek studoval na gymnáziu v Písku a pak práva v Praze, která
však nedokončil a začal se věnovat literatuře. Postupně prošel různými uměleckými proudy. Jeho počáteční tvorba je
charakteristická anarchismem a antimilitarismem spolu s impresionismem a symbolismem (např. Života bído, přec tě
mám rád, Žasnoucí voják, Modrý a rudý). Tato tvorba je Šrámkovým nejcennějším přínosem pro českou literaturu poč.
20. stol. Postupně se uchyloval od společenské revolty ke smyslovému životu (např. román Stříbrný vítr, sbírka Splav,
drama Léto). Šrámkův básnický výraz je silně emocionální, čerpá z lidového jazyka a městského folklóru. Jeho pozdní
tvorba je prostoupena melancholií a životní rezignací. Na známce je básníkův portrét a jeho životopisná data, v pozadí
je naznačeno město Písek. Známka připomíná 130. výročí básníkova narození.
Český lékař, přírodovědec, pedagog a filozof Karel Slavoj Amerling byl velkým zastáncem díla
J. A. Komenského, za jehož pokračovatele se považoval. Vystudoval medicínu v Praze, ale zajímala ho i filozofie,
teologie a přírodní vědy. Hodně cestoval po Evropě. Po návratu do Prahy byl soukromým lékařem, ale zabýval se
myšlenkou vybudovat české školství vyhovující potřebám českého národa. V roce 1839 založil vzdělávací ústav Budeč
pro učitele, ženy a řemeslníky. Zde praktikoval výuku založenou na přírodních vědách úzce spjatých s průmyslem
a zemědělstvím. V letech 1848−1868 byl ředitelem 1. c. a k. vzorné hlavní školy české – ústavu pro přípravu budoucích
učitelů. Zdůrazňoval Komenského principy názornosti a přiměřenosti výuky a vypracoval návrh školského systému
podle těchto zásad. Když byl z politických důvodů odvolán, zasloužil se v roce 1871 o zřízení ústavu pro mentálně
postižené děti v pražském Ernestinu. Stal se jeho ředitelem a zabýval se i výzkumnou činností. Na známce je
Amerlingův portrét s atributy jeho vědecké a pedagogické činnosti. Známka vychází k 200. výročí jeho narození.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Josef Saska, autorem rytin je grafik a rytec Václav Fajt.
Známky o rozměrech 30 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem
kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 50 kusech.
Známky mají katalogová čísla 499 a 500 a platí od 10. ledna 2007 do odvolání.
Praha 14. prosince 2006
Ing. David Stádník v.r.
ředitel sekce elektronických komunikací
a poštovních služeb
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68
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE (1707−2007)
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 10. ledna 2007 ke 300. výročí vzniku Českého vysokého
učení technického v Praze příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 9 Kč.

Počátky vzniku Českého vysokého učení technického jsou spjaty s rokem 1707, kdy císař Josef I. podepsal tzv.
císařský reskript, který přikazoval jednat o zřízení výhradně technicky zaměřené veřejné školy v Čechách.
ČVUT je pokračovatelem Stavovské inženýrské školy přeměněné v letech 1803−1806 na polytechnický ústav.
Počínaje rokem 1879 byl užíván název Česká vysoká škola technická v Praze a od roku 1920 nese škola název České
vysoké učení technické v Praze. V současnosti má ČVUT v Praze sedm fakult (strojní, stavební, elektrotechnickou,
jadernou a fyzikálně inženýrskou, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství) a několik odborných ústavů
a výzkumných center. Na známce je logo ČVUT v Praze doplněné názvem školy a letopočty 1707−2007.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Pavel Hrach, autorem rytin je grafik a rytec Bohumil
Šneider.
Známku o rozměrech 40 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem
v barvě modré kombinovaným hlubotiskem v barvě okrové, oranžové, černé a šedé v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 501 a platí od 10. ledna 2007 do odvolání.
Praha 14. prosince 2006
Ing. David Stádník v.r.
ředitel sekce elektronických komunikací
a poštovních služeb
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Příloha ke sdělení č. 66/2006
PŘEHLED ČESKÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK VYDANÝCH V ROCE 2006
Poř. č.
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
A 476
A 477
A 478
A 479
A 480
481
482
483
484
485
486
487
A 488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498

Název emise
Tradice české známkové tvorby
Krása květů: Ibišek − výplatní známka
Gratulační kytice − známka s kuponem pro přítisky
XX. zimní olympijské hry, Torino 2006
Zimní paralympijské hry, Torino 2006
Umění doby Karla IV.: Madona zbraslavská
Osobnosti: František Josef Gerstner (1756-1832)
Jaroslav Ježek (1906-1942)
Sigmund Freud (1856-1939)
Krása květů: Narcis − výplatní známka
Zátiší s vínem − známka s kuponem pro přítisky
XX. ZOH – přítisk: K. Neumannová – zlatá medaile
Velikonoce
Krásy naší vlasti: Klášter v Oseku
Pokličky na Kokořínsku
Gratulační známka: Máj – lásky čas
EUROPA – Integrace: hipoterapie
canisterapie
Dětem − Rumcajs, Manka a Cipísek
Dědiční králové z roku Přemyslovců:
Přemysl Otakar I. (1198-1230)
Václav I. (1230-1253)
Přemysl Otakar II. (1253-1278)
Václav II. (1283-1305)
Václav III. (1305-1306)
Národní park České Švýcarsko: Soutěsky Kamenice
Umělecká řemesla: České drahokamy, šperkařství
a puncovnictví
Pěstitelství − kaktusy: Gymnocalycium denudatum
Obregonia denegrii
Astrophytum asterias
Cintia knizei
Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008:
Giovanni Castrucci – Pohled na Hradčany
Ekologie – vítězná známka ze soutěže
Lidová architektura – dřevěné kostelíky
Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008:
Vrtbovská zahrada
Vánoční blahopřání – známka s kuponem pro přítisky
Umělecká díla na známkách:
Jan Davidsz de Heem (1606-1684)
Jaroslav Čermák (1830-1878)
František Kaván (1866-1941)
Vánoce
Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008:
Logo výstavy – výplatní známka

Nominální hodnota

Den vydání

7,50 Kč
11 Kč
10 Kč
9 Kč
7,50 Kč
25 Kč
11 Kč
12 Kč
19 Kč
24 Kč
12 Kč
9 Kč
7,50 Kč
12 Kč
15 Kč
7,50 Kč
10 Kč
20 Kč
7,50 Kč

20.
1.
1.
8.
8.
8.
22.
22.
22.
22.
22.
15.
22.
22.
22.
26.
3.
3.
31.

1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
4.
5.
5.
5.

12 Kč
14 Kč
15 Kč
22 Kč
28 Kč
19 Kč
15 Kč
18 Kč
7,50 Kč
7,50 Kč
10 Kč
10 Kč

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
13.
13.
13.
13.

6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
9.
9.
9.
9.

35 Kč
7,50 Kč
7,50 K
19 Kč

13. 9.
27. 9.
11.10.
11.10.

7,50 Kč
7,50 Kč

11.10.
11.10.

22 Kč
25 Kč
28 Kč
7,50 Kč
7,50 Kč

8.11.
8.11.
8.11.
8.11.
1.12.
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