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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.

____________________________________________
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 15. února 2008
Čj. 11 288/2008-608

Rozhodnutí
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 1, Politických vězňů 909/4,
IČ: 47114983 (dále jen „Česká pošta“), ze dne 12. února 2008 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek,
rozhodl takto:
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Ke dni 1. 3. 2008 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 12. února 2008, který je přílohou 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, 3. listopadu 2006, 6. listopadu 2006, 13. prosince 2006,
19. února 2007, 29. března 2007, 20. dubna 2007, 15. června 2007, 26. června 2007, 21. srpna 2007, 26. září 2007,
19. listopadu 2007 a 20. prosince 2007 správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek.
Dne 12. února 2008 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnami v článcích
276, 280 a 404.
Navržené změny článků 276 a 280 poštovních podmínek vyplývají z právních předpisů Světové poštovní unie
a z podmínek, za nichž zahraniční provozovatelé poskytují České poště svou součinnost.
Navržená změna článku 404 vyplývá z pozbytí platnosti úředního sdělení České národní banky ze dne
29. 12. 2003 k vyhlášce č. 514/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad,
potřebných pro sestavování platební bilance České republiky, vyhlášeného ve Věstníku České národní banky částka
20/2003.
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 předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu; o rozkladu rozhoduje Rada Českého telekomunikačního úřadu. Rozklad nemá
odkladný účinek (§ 38 odst. 2 zákona o poštovních službách).

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v.r.
předseda Rady
Českého telekomunikačního úřadu
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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. 3. 2008, s nímž vyslovil
souhlas svým rozhodnutím čj. 11 288/2008-608 ze dne 15. 2. 2008.
____________________________________________
Poštovní podmínky podle rozhodnutí čj. 40106/05-608, ve znění rozhodnutí čj. 43575/05-608, čj. 10 610/2006608, čj. 26 701/2006-608, čj. 31 482/2006-608, čj. 32 763/2006-608, čj. 42 856/2006-608, čj. 56 854/2006-608, čj.
56 855/2006-608, čj. 61 853/2006-608, čj. 2 923/2007-608, čj. 17 088/2007-608, čj. 19 617/2007-608, čj. 33 117/2007608, čj. 40 328/2007-608, čj. 57 147/2007-608, čj. 63 088/2007-608, čj. 75 263/2007-608 a čj. 82 545/2007-608, se
mění takto:
1. V článku 276 odstavec 1 zní:
„1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.“.
2. V článku 276 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
3. V článku 280 odstavec 1 zní:
„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.“.
4. V článku 280 odstavec 2 zní:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní anglicky, mongolsky nebo
rusky,
b) v případě služby standardní balík anglicky.“.
5. V článku 280 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst.
4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.
6. V článku 404 odstavec 2 zní:
„V podacím dokladu se uvádí
a) poukázaná peněžní částka číslicemi,
b) poštovní adresa adresáta podle čl. 402 odst. 2 nebo 3,
c) poštovní adresa odesílatele podle čl. 402 odst. 4,
d) zpráva sloužící adresátovi k identifikaci platby.
Údaje podle písmene a) až c) odesílatel musí uvést, údaj podle písmene d) uvést nemusí; může jej uvést jen tehdy,
je-li to podle zahraničních podmínek možné.“.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU 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. a zákona č. 110/2007 Sb., poštovní známky vydává
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Vydání poštovní známky Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zveřejní
v Poštovním věstníku.
____________________________________________
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
DÍLO J. A. KOMENSKÉHO: ORBIS PICTUS
350 LET OD VYDÁNÍ
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 19. března 2008 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 10 Kč věnovanou 350. výročí vydání díla J. A. Komenského Orbis pictus.
Jan Amos Komenský (1592–1670) je světově uznávaný český myslitel, teolog,
spisovatel a zakladatel moderní pedagogiky. Orbis pictus (Svět v obrazech) je aplikací jeho
didaktických zásad a je první obrázkovou encyklopedií pro děti vůbec. Byl vydán v roce
1658 v Norimberku latinsky a německy a rychle se šířil do dalších zemí. S českým textem
vyšel až roku 1685 v Levoči, a to ve čtyřjazyčném vydání (česky, latinsky, německy
a maďarsky). Dílo se skládá ze sto padesáti kapitol a má ucelený didaktický sled – na
neživou přírodu navazuje botanika, zoologie, náboženství a nakonec člověk a jeho činnosti.
Dílo nebylo pouze školní učebnicí, nýbrž i důležitým nástrojem pro výuku mateřštiny.
Orbis pictus byl používán na školách 200 let a může být dodnes užitečný jako pomůcka při
výuce latiny. Známka tematicky navazuje na minulý rok vydanou známku k 350. výročí
vydání díla Opera didactica omnia. Na známce je glóbus pomalovaný písmenky s obrázky
doplněný textem ORBIS PICTUS – 350 LET – J. A. KOMENSKÝ.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Petr Melan, autorem rytin je grafik a rytec Václav Fajt.
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 hnědožluté, modrošedé a tmavomodré v tiskových listech po
50 kusech.
Známka má katalogové číslo 551 a platí od 19. března 2008 do odvolání.

19
VYDÁNÍ DVOU PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
KRÁSY NAŠÍ VLASTI
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 19. března 2008 dvě příležitostné poštovní známky
Krásy naší vlasti:
1) 12 Kč – Vysílač a hotel Ještěd
Barvy: tmavohnědá, žlutá, červená, modrá
2) 15 Kč – Hradec Králové
Barvy: tmavohnědá, žlutá, červená, zelená, modrá
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Hora Ještěd v severních Čechách je vysoká 1 012 m. První stavbou na Ještědu byl podle kronikáře J. C. Rohna
kamenný kříž z roku 1737. Od té doby se zde vystřídalo několik staveb. Současná dominanta Ještědu byla otevřena roku
1973 a je dílem architekta Karla Hubáčka. Byla navrhována jako televizní vysílač a hotel. Má tvar rotačního
hyperboloidu o výšce 94 m (včetně antény). Ve dvou nejnižších podlažích je technické zázemí, nad nimi je vyhlídková
terasa a hotel. Horní část užívá spojovací technika a špici tvoří trubkový nástavec s anténou vysokou 17 m. Za svou
neobvyklou stavbu, která je dnes národní kulturní památkou, obdržel arch. Hubáček v roce 1969 světovou prestižní
Perretovu cenu. Kresba na známce je doplněna textem VYSÍLAČ A HOTEL JEŠTĚD.
Hradec Králové leží ve východních Čechách na soutoku Labe s Orlicí a patří k nejstarším českým městům. Od
roku 1225 byl svobodným královským městem, v roce 1306 jej král Václav II. ustanovil věnným městem českých
královen. Jeho historické jádro je městskou památkovou rezervací. Na známce je část Velkého náměstí s pozoruhodným
seskupením věží z různých historických období. Jsou zde dvě 40 m vysoké věže gotického katedrálního kostela
sv. Ducha, vedle stojící renesanční Bílá věž, jedna ze dvou hodinových věží staré radnice a morový sloup v popředí.
Známka je doplněna textem HRADEC KRÁLOVÉ.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Pavel Dvorský, autorem rytin je grafik a rytec Václav
Fajt.
Známky o rozměrech 26 x 40 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. ocelotiskem z plochy
v tiskových listech po 8 kusech.
Známky mají katalogová čísla 552 a 553 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 19. března 2008 do
odvolání.
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VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
KRÁSA KVĚTŮ – AZALKA
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 19. března 2008 v sérii
výplatních poštovních známek Krása květů známku nominální hodnoty 3 Kč. Na známce je
květ s poupětem doplněný názvem azalka.
Autorkou výtvarného návrhu známky je ak. malířka a grafička Anna Khunová,
autorem rytiny je grafik a rytec Bohumil Šneider.
Známku o rozměrech 19 x 23 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha,
a.s. rotačním ocelotiskem v barvě černé, kombinovaným hlubotiskem v barvě hnědé, zelené
a růžové v tiskových listech po 100 kusech. Kresbu ve známce podporuje iridescentní barva
se sklopným efektem.
Známka má katalogové číslo 554 a platí od 19. března 2008 do odvolání.
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VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
PREZIDENT REPUBLIKY VÁCLAV KLAUS

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 2. dubna 2008 výplatní
poštovní známku s portrétem prezidenta republiky Václava Klause v nominální hodnotě
10 Kč, která je zpracována v odlišné barevnosti podle známky 7,50 Kč, jejíž vydání dne
9. února 2005 bylo oznámeno sdělením 6 Poštovního věstníku č. 1/2005.
Autorem výtvarného návrhu známky je ak. malíř a grafik Oldřich Kulhánek,
autorem rytiny je grafik a rytec Miloš Ondráček.
Známku o rozměrech 19 x 23 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha,
a.s. rotačním ocelotiskem v barvě tmavomodré, kombinovaným hlubotiskem v barvě
červené a modré v tiskových listech po 100 kusech.
Známka má katalogové číslo 555 a platí od 2. dubna 2008 do odvolání.
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