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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, úplné
znění vyhlášeno pod č. 141/2005 Sb., 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 13. června 2005
Č.j.: 25163/05-608

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 30. května 2005 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek ke dni
1. 7. 2005 vydává toto

rozhodnutí:
Ke dni 1. 7. 2005 se podle § 23 odst. 6 zákona o poštovních službách mění dosavadní poštovní licence
udělená na období 1. 1. 2005 - 31. 12. 2005 tak, že se vyslovuje souhlas se změnou poštovních podmínek podle
návrhu předloženého správnímu orgánu dne 30. května 2005.
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Odůvodnění:
Rozhodnutím ze dne 23. listopadu 2004 udělilo Ministerstvo informatiky ČR státnímu podniku Česká pošta, s.p.
na období 1. 1. 2005 - 31. 12. 2005 poštovní licenci.
Rozhodnutím ze dne 16. května 2005 vyslovil Český telekomunikační úřad souhlas s poštovními podmínkami,
které předložil státní podnik Česká pošta, s.p.; souhlas nabyl účinnosti dne 1. 6. 2005.
Dne 30. května 2005 zaslal státní podnik Česká pošta, s.p. správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se
změnou článku 328 a se zrušením článku 460 těchto poštovních podmínek. Žádost došla správnímu orgánu dne
31. května 2005.
Navržená změna článku 328 se týká služby „dobírka“ podle článku 126, a to změny v měně, v níž odesílatel
uvádí dobírkovou částku.
Navržené zrušení článku 460 znamená, že poštovní služba „poštovní poukázka Z/C“ podle článku 409 v případě,
že by poukázaná peněžní částka měla být dodána ve Finsku, nebude již nabízena.
Správní orgán při přezkoumání žádosti zjistil, že obě navrhované změny vyplývají z účasti zahraničního
provozovatele, který se v součinnosti s účastníkem řízení podílí na poskytnutí poštovní služby. Podmínky, za nichž se
slovenská pošta podílí na poskytnutí služby „dobírka“, jakož i ochota finské pošty podílet se na poskytnutí poštovní
služby „poštovní poukázka Z/C“ závisejí na jejich rozhodnutí. Účastníku řízení proto nezbývá než promítnout změny
v dosavadní součinnosti s oběma zahraničními provozovateli do svých poštovních podmínek.
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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25
ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK
Podle § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 29/2000 Sb., zákon o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů,
úplné znění vyhlášeno pod č. 141/2005 Sb., je Česká pošta, s.p. povinna nabízet poštovní služby, na něž se vztahuje
poštovní povinnost, podle poštovních podmínek, s nimiž Český telekomunikační úřad vyslovil souhlas.
Český telekomunikační úřad zveřejňuje nové znění poštovních podmínek účinné od 1. 7. 2005, s nímž vyslovil
souhlas svým rozhodnutím č.j. 25163/05-608 ze dne 13. 6. 2005.
____________________________________________

Poštovní podmínky podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu čj. 13838/05-608 se mění takto:
1. V článku 328 odstavec 11 zní:
„11. 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 1 000 000 Kč. Dobírková částka se uvádí v CZK. Odesílatel může požadovat, aby mu byla dobírková
částka vyplacena v hotovosti nebo převodem na určený účet.“.
2. Článek 460 se zrušuje.
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