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SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU
34
ZMĚNA ZÁKLADNÍCH KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ
Podle § 23 odst. 3 písm. a) 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 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 26. září 2005
Čj. 35570/05-608

Český telekomunikační úřad, jako příslušný správní orgán podle § 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním
řízení (správní řád) a § 23 odst. 3 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 změně poštovní licence udělené účastníkovi řízení, státnímu podniku Česká pošta,
s.p., se sídlem v Praze 3, Olšanská 38/9, IČ: 47114983, na období 1. 1. 2005 – 31. 12. 2005 vydává toto
rozhodnutí:
Ke dni 1. 11. 2005 se podle § 23 odst. 3 písm. a) zákona o poštovních službách mění dosavadní poštovní licence
udělená na období 1. 1. 2005 – 31. 12. 2005 tak, že se základní kvalitativní požadavky stanovené rozhodnutím Českého
telekomunikačního úřadu čj. 23333/05-608 ze dne 16. května 2005 mění následujícím způsobem:
1. V § 9 odst. 2 písm. b) se slovo „pátým“ nahrazuje slovem „třetím“.
2. V § 9 odst. 5 písm. b) se slovo „pátým“ nahrazuje slovem „třetím“.
3. V § 9 odst. 8 písm. b) se slovo „pátým“ nahrazuje slovem „třetím“.
4. V § 10 odst. 3 písm. b) se slovo „pátým“ nahrazuje slovem „třetím“.
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5. V § 11 se na konci odstavce 12 doplňuje věta „V sídelním celku, který má více než 100 000 obyvatel, a v sídle
kraje musí podnik zajistit dodání uložených poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek také o nedělích
a svátcích, pokud za nimi následuje pracovní den.“.
6. V § 14 odst. 8 se slovo „pátým“ nahrazuje slovem „třetím“.
7. V § 17 odst. 3 písm. b) se slovo „pátým“ nahrazuje slovem „třetím“.
8. V § 31 se doplňuje odstavec 20, který zní:
„(20) Ustanovení odstavců 16 až 19 se vztahují obdobně i na obsluhu osob, které mají s sebou kočárek s dítětem.“.
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.
Podle § 23 odst. 3 písm. a) zákona o poštovních službách může Český telekomunikační úřad, je-li to v zájmu
uspokojení potřeb veřejnosti, z vlastního podnětu změnit dříve stanovené základní kvalitativní požadavky.
V případech změn podle bodů 1 až 4, 6 a 7 spočívá změna ve zkrácení původní lhůty pěti pracovních dnů, v níž
je Česká pošta, s.p. povinna zajistit splnění požadavků podle žádosti o dodání do vlastních rukou, o vyloučení
náhradního dodání, o dodání zmocněnci adresáta v místě určeném v poštovní adrese, o trvalou změnu ukládací pošty
nebo o dosílku, která byla uplatněna u jiné než místně příslušné pošty, na tři pracovní dny.
V zájmu uspokojení potřeb veřejnosti je, aby dispozice, kterou zákazník uplatňuje v souvislosti s dodáváním,
byla akceptována v době co nejkratší. Až dosud byla lhůta pěti pracovních dnů pro případ, že ji zákazník neuplatní
přímo u místně příslušné pošty, zbytečně dlouhá. Nic nebrání tomu, aby uplatnění takové žádosti Česká pošta, s.p.
zajistila ve lhůtě kratší.
V případě změny podle bodu 5 se doplňuje povinnost zajistit vydávání uložených poštovních zásilek
a poukázaných peněžních částek i v neděli a o svátcích, a to v těch místech, v nichž Česká pošta, s.p. podle § 3 odst. 2
základních kvalitativních požadavků věta druhá zajišťuje v neděli a o svátcích již nyní podání. V zájmu uspokojení
potřeb veřejnosti je, aby zákazníci alespoň ve velkých městech měli možnost zařídit si (případně i změnou dosavadní
ukládací pošty) vyzvedávání uložených poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek i v neděli a o svátcích.
Možnost podávat své poštovní zásilky a peněžní částky i v těchto dnech přitom již dnes mají.
Změnou podle bodu 8 se právo osob na vozíku pro invalidy na zvláštní způsob obsluhy v případě, že do budovy
pošty není bezbariérový přístup, rozšiřuje i na osoby, které mají s sebou kočárek s dítětem. Protože kočárek musejí mít
stále u sebe, budova pošty je i pro ně fakticky nepřístupná. V některých případech sice mají teoretickou možnost
překonat bariéry tím, že přes ně kočárek přenesou, takové nouzové řešení je však značně nepohodlné; už proto není
v souladu s požadavkem na řádné uspokojování potřeb veřejnosti při využívání služeb držitele poštovní licence.
Zvláštní způsob obsluhy musí být navíc k dispozici už kvůli osobám na vozíku pro invalidy, nic tedy nebrání využít ho
i v těchto případech.
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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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.
____________________________________________
35
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 9. listopadu 2005 sérii tří příležitostných poštovních známek
Umělecká díla na známkách:
1) 22 Kč – ADOLF KOSÁREK (1830-1859)
LETNÍ KRAJINA (DETAIL) 1858
SBÍRKY PRAŽSKÉHO HRADU
Rytec: Václav Fajt
Barvy: žlutá, červená, zelená, modrá, hnědá
2) 25 Kč – ZDENĚK BURIAN (1905-1981)
DEINOTHERIUM 1940
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Rytec: Martin Srb
Barvy: černá, okrová, modrá, červená, zelená
3) 26 Kč – ALOIS KALVODA (1875-1934)
OSIKY U VELKÝCH NĚMČIC 1897
MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ
Rytec: Miloš Ondráček
Barvy: žlutá, modrá, zelená, tmavozelená, černá

Vynikající český malíř, krajinář Adolf Kosárek se zpočátku snažil vyjádřit dobový typ ideální romantické
krajiny, ale postupně směřoval k realismu, založenému na pronikavém studiu přírody. Známé jsou jeho varianty Krajiny
s mostem, ale upoutala ho i krajina pustá a poustevnická. Na sklonku svého krátkého života maloval baladické obrazy
české krajiny a dospěl až k monumentální formě. Obraz Letní krajina, jehož detail je na známce, výstižně vyjadřuje
atmosféru léta a život na venkově v 19. století.
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Český malíř a ilustrátor knížek pro mládež Zdeněk Burian byl ve 14 letech přijat do 2. ročníku na pražskou
Akademii, kde byl žákem M. Švabinského, J. Obrovského a V. Bukovace. O dva roky později vyšla první kniha s jeho
ilustracemi a od roku 1923 maloval pro Grafickou unii zeměpisné a národopisné obrazy, které se staly součástí školní
výuky. Obohatil svou živou osobitou kresbou plnou dynamiky a napětí mnoho dobrodružných knih (od Londona, Maye,
Defoa, Štorcha aj.) i časopisů. V roce 1935 se setkal s J. Augustou, profesorem paleontologie na Univerzitě Karlově,
kdy začala obdivuhodná spolupráce badatele a umělce při tvorbě vědeckých rekonstrukcí pravěkého života. Toto dílo je
dosud nepřekonaným vrcholem výtvarných rekonstrukcí pravěku přesto, že v některých ohledech zastaraly vzhledem
k novým vykopávkám a výzkumům. Zdeněk Burian patřil k nejpilnějším českým malířům vůbec. Na známce je obraz
rodinky deinotheria, samostatné, slepě končící větve chobotnatců, kteří obývali Evropu na konci třetihor.
Český malíř, grafik, ilustrátor, redaktor časopisu Dílo, výtvarný kritik a pedagog Alois Kalvoda studoval na
pražské Akademii u J. Mařáka. Záhy se však začal odchylovat od jeho školy melancholických krajin a směřoval
k náladové, impresionistické krajině dekorativního charakteru v motivu i barvě. Maloval prosté motivy českého kraje
širokým štětcem a jasnou veselou barvou, přičemž s jemným citem vystihoval náladu okamžiku. Jeho vynikající práce
jsou z okolí Rohatce, Strážnice, Břeclavska. V roce 1932 vydal vlastním nákladem svou knihu „Vzpomínky“. Na
známce je rytecky zpracována jedna z Kalvodových prvních prací Osiky u Velkých Němčic.
Známky o rozměrech 40 x 50 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., ocelotiskem z plochy
v tiskových listech po 4 kusech.
Známky mají katalogová čísla 452 – 454 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 9. listopadu 2005 do
odvolání.
Praha 27. října 2005
Mgr. Pavel Kolář v. r.
náměstek ministryně informatiky
36
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
VÁNOCE
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 9. listopadu 2005 dvě
příležitostné poštovní známky Vánoce v nominálních hodnotách 7,50 a 9 Kč pro
tuzemská i zahraniční blahopřání.
Na známce nominální hodnoty 7,50 Kč je poetický obrázek betléma se
Svatou rodinou a zvířátky, známka s tarifem 9 Kč pro evropský styk je
uměleckou nadsázkou svátku Tří králů. Tři malí kluci převlečení za krále
Kašpara, Melichara a Baltazara letí na ocase komety.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Karel Franta,
autorem rytin známek je ak. malíř, grafik a rytec Bedřich Housa.
Známky o rozměrech 23 x 30 mm na výšku (7,50 Kč) a 30 x 23 mm na
šířku (9 Kč) vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem
kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 50 kusech. Známka
7,50 Kč je vytištěna v barvě černé, žluté, červené, modrozelené a modré,
známka 9 Kč je vytištěna v barvě černé, růžové, žluté, červené a šedé.
Známky mají katalogová čísla 455 a 456 vzestupně podle nominálních
hodnot a platí od 9. listopadu 2005 do odvolání.
Praha 27. října 2005
Mgr. Pavel Kolář v. r.
náměstek ministryně informatiky
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