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SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU
31
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 31. srpna 2005
Čj. 31183/05-608

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 29. srpna 2005 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek ke dni
1. 10. 2005 vydává toto
rozhodnutí:
Ke dni 1. 10. 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 29. srpna 2005.
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Odůvodnění:
Rozhodnutím ze dne 23. listopadu 2004 udělilo Ministerstvo informatiky státnímu podniku Česká pošta, s.p. na
období 1. 1. 2005 – 31. 12. 2005 poštovní licenci.
Rozhodnutím ze dne 5. srpna 2005 odvolal Český telekomunikační úřad souhlas s čl. 4 odst. 6 a čl. 52 odst. 6
poštovních podmínek, který byl vysloven rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu ze dne 16. května 2005.
Česká pošta, s.p. byla současně vyzvána, aby ve lhůtě do 31. srpna 2005 předložila k vyslovení souhlasu nové
znění těchto článků poštovních podmínek upravené tak, aby v případě, že adresátem je podnikatel, který je fyzickou
osobou, měl odesílatel alternativní možnost požádat o dodání způsobem stanoveným v poštovních podmínkách pro
dodání právnické osobě.
Česká pošta, s.p. dne 29. srpna předložila k vyslovení souhlasu nové znění těchto článků poštovních podmínek.
Správní orgán shledal, že nové znění poštovních podmínek vyhovuje těm požadavkům, jež vůči České poště, s.p.
uplatnil.
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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32
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 části poštovních podmínek účinné od 1. 10. 2005, s nimiž
vyslovil souhlas svým rozhodnutím č.j. 31183/05-608 ze dne 31. 8. 2005.
____________________________________________

Poštovní podmínky podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu čj. 13838/05-608 se mění takto:
1. V článku 4 odstavec 6 zní:
„6. Má-li být poštovní zásilka v případě, že adresátem je prezident republiky, člen vlády, předseda Ústavního soudu,
nejvyšší státní zástupce, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, guvernér České národní banky, Veřejný ochránce
práv, poslanec nebo senátor, dodána způsobem stanoveným v tomto dílu pro dodání právnické osobě, musí být
jméno a příjmení adresáta doplněno dodatkem vyjadřujícím toto postavení adresáta. Má-li být poštovní zásilka
v případě, že adresátem je advokát, soudní exekutor, notář, patentový zástupce, daňový poradce nebo podnikatel,
který je fyzickou osobou, dodána způsobem stanoveným v tomto dílu pro dodání právnické osobě, musí být za
jménem a příjmením adresáta uveden dodatek vyjadřující toto postavení adresáta.“.
2. V článku 52 odstavec 6 zní:
„6. Má-li být poukázaná peněžní částka v případě, že adresátem je prezident republiky, člen vlády, předseda Ústavního
soudu, nejvyšší státní zástupce, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, guvernér České národní banky, Veřejný
ochránce práv, poslanec nebo senátor, dodána způsobem stanoveným v tomto dílu pro dodání právnické osobě, musí
být jméno a příjmení adresáta doplněno dodatkem vyjadřujícím toto postavení adresáta. Má-li být poukázaná
peněžní částka v případě, že adresátem je advokát, soudní exekutor, notář, patentový zástupce, daňový poradce nebo
podnikatel, který je fyzickou osobou, dodána způsobem stanoveným v tomto dílu pro dodání právnické osobě, musí
být za jménem a příjmením adresáta uveden dodatek vyjadřující toto postavení adresáta.“.
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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.
____________________________________________
33
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
SPORT – CURLING
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 12. října 2005 příležitostnou poštovní známku nominální
hodnoty 17 Kč věnovanou curlingu. Curling (česky metaná) není zatím v naší republice příliš rozšířený. První zmínky
o této hře pocházejí ze 16. stol. ze Skotska. V roce 1838 byl v Edinburghu založen Královský skotský curlingový klub.
Na olympijských hrách viděli diváci tento sport už v letech 1924 a 1928, a pak až v japonském Naganu v roce 1998.
Český svaz curlingu vznikl v roce 1990 jako občanské sdružení několika pražských klubů, mimopražské kluby vznikaly
až o šest let později. Od roku 1991 jsou pořádána mistrovství ČR ve třech kategoriích a naši reprezentanti se zúčastňují
turnajů Světového poháru a mistrovství světa a Evropy. V nedávné době byla v Praze 4 dostavěna specializovaná,
komplexně bezbariérová curlingová hala, která splňuje náročná a specifická světová kritéria této hry. Na známce je
zobrazen ležící hráč (curler) s košťátkem v ruce sledující vržený kámen. Známka je doplněna textem Curling.

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř Zdeněk Netopil, autorem rytin je grafik a rytec Miloš Ondráček.
Známku o rozměrech 40 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem
v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě žluté, světle modré, červené a tmavomodré v tiskových listech po 50
kusech.
Známka má katalogové číslo 451 a platí od 12. října 2005 do odvolání.
Praha 29. září 2005
Mgr. Pavel Kolář v. r.
náměstek ministryně informatiky
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