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5
ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZÁKLADNÍCH KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ
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 16. února 2009
Čj. 11 003/2009-608

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. 3 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 návrhu 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 10. února 2009 na změnu základních kvalitativních požadavků, rozhodl
takto:
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Ke dni 1. 3. 2009 se podle § 23 odst. 3 zákona o poštovních službách mění dosavadní poštovní licence udělená
na období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012 tak, že se mění základní kvalitativní požadavky způsobem podle přílohy tohoto
rozhodnutí.
Odůvodnění:
Rozhodnutím ze dne 5. prosince 2008 udělil správní orgán České poště na období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012
poštovní licenci.
Tímto rozhodnutím správní orgán mj. stanovil základní kvalitativní požadavky.
Dne 10. února 2009 navrhla Česká pošta správnímu orgánu změnu dosavadního znění § 11 odst. 17 základních
kvalitativních požadavků.
Navržená změna spočívá v nové úpravě ověřovacích procedur při dodávání v případě, že příjemce nepředloží
výzvu k vyzvednutí. Toto nové znění přispívá k lepšímu uspokojení potřeb veřejnosti.
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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6
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 3. března 2009
Čj. 13 057/2009-608

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 24. února 2009 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek,
rozhodl takto:
Ke dni 6. 3. 2009 se podle § 23 odst. 6 zákona poštovních službách mění dosavadní poštovní licence udělená na
období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012 tak, že se vyslovuje souhlas se změnou poštovních podmínek podle návrhu
předloženého správnímu orgánu dne 24. února 2009, který je přílohou tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Rozhodnutím ze dne 5. prosince 2008 udělil správní orgán České poště na období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012
poštovní licenci.
Tímto rozhodnutím správní orgán mj. vyslovil souhlas s poštovními podmínkami, které Česká pošta předložila
spolu se žádostí o udělení poštovní licence.
Dne 24. února 2009 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnami v článcích
42, 226, 252, 344 a 454.
Navržená změna článku 42 je opravou chybného údaje v původním znění.
Navržené změny v ostatních článcích vyplývají z právních předpisů Světové poštovní unie a z podmínek, za
nichž zahraniční provozovatelé poskytují České poště svou součinnost.
Česká pošta navrhla, aby souhlas s touto změnou byl vysloven ke dni 1. 3. 2009. Její návrh však došel správnímu
orgánu až 27. 2. 2009. I když správní orgán rozhodl o souhlasu s navrženou změnou v nejkratším možném termínu,
účinnost změny poštovních podmínek bylo nutno posunout až na 6. 3. 2009 (nejprve musí být vydáno a doručeno
rozhodnutí).
Proto správní orgán rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
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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

Částka 3/2009
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Příloha k rozhodnutí čj. 11 003/2009-608
ZMĚNA ZÁKLADNÍCH KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ
podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu
čj. 11 003/2009-608 ze dne 16. 2. 2009

Základní kvalitativní požadavky podle rozhodnutí čj. 76 026/2008-608 se mění takto:
V § 11 odstavec 17 zní:
„(17) Jestliže příjemce, jehož jméno a příjmení je shodné se jménem a příjmením adresáta, žádá o vydání uložené
poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky, přitom však nepředloží výzvu k jejímu vyzvednutí, podnik ji dodá jen
za podmínky, že příjemce lze důvodně považovat za adresáta z jiného důvodu, například proto, že se prokáže shoda
místa dodání v poštovní adrese s místem, ve kterém se adresát zdržuje, nebo proto, že příjemce má k dispozici takové
údaje o poštovní zásilce nebo poštovní poukázce, které mohl získat jen od odesílatele.“.
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Příloha k rozhodnutí čj. 13 057/2009-608
ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK,
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu
čj. 13 057/2009-608 ze dne 3. 3. 2009
vysloven souhlas

Poštovní podmínky podle rozhodnutí čj. 76 026/2008-608 se mění takto:
1. V článku 42 odstavec 8 zní:
„8. Jestliže se zjistí, že k poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky nedošlo, podnik tuto skutečnost písemně
oznámí adresátovi. Trvá-li adresát i nadále na tom, že k poškození nebo k úbytku obsahu došlo, podnik dále
postupuje podle čl. 45 odst. 6.“.
2. V článku 226 odstavec 3 zní:
„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 75 994 Kč. Odesílatel nemůže
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
3. V článku 252 odstavec 1 zní:
„1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 107 756 Kč. Odesílatel nemůže
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
4. V článku 344 odstavec 6 zní:
„6. 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, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení
čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
5. V článku 454 odstavec 2 zní:
„2. Nejvyšší přípustná částka je 1 000 EUR.“.

Částka 3/2009
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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 zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
v Poštovním věstníku.

____________________________________________
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO ARŠÍKU
RELIKVIÁŘ SV. MAURA V BEČOVĚ NAD TEPLOU
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 8. dubna 2009 příležitostný poštovní aršík s jednou
známkou nominální hodnoty 51 Kč Relikviář sv. Maura v Bečově nad Teplou.
Relikviář byl zhotoven pravděpodobně v letech 1225−1230 na žádost benediktinského opatství ve Florennes
v Belgii pro ostatky sv. Maura, sv. Timoteje a sv. Jana Křtitele. Po celá staletí byl předmětem uctívaným a pečlivě
chráněným. Na konci 18. stol. přestal být používán, zřejmě pro značné opotřebení. Roku 1838 koupil poškozený
relikviář od církve šlechtic Alfred de Beaufort-Spontini, vlastnící též panství na území dnešní České republiky. Nechal
relikviář opravit a po výstavě v Bruselu roku 1888 ho převezl do Bečova nad Teplou. Beaufortové museli jako šlechta
loajální s fašistickým Německem po 2. světové válce opustit Československo. Patrně v té době uschovali relikviář
sv. Maura do zásypu pod podlahu gotické hradní kaple Navštívení Panny Marie. Tam zůstal zapomenut odbornou
veřejností po 40 let. Teprve žádost jistého amerického občana o vyzvednutí blíže nespecifikovaného předmětu na
neznámém místě a jeho vyvezení z republiky vzbudilo zájem českých zainteresovaných kruhů. Tak začalo probíhat
v červnu roku 1984 systematické pátrání tehdejší Federální kriminální ústředny, jejíž pracovníci 5. listopadu 1985
relikviář nalezli. Památka poškozená pobytem ve vlhké hlíně byla převezena z Bečova do Prahy a tam v průběhu
následujících let postupně uložena na několika místech. Teprve po roce 1989 bylo možné vyjasnit majetko-právní
vztahy a následně zahájit systematické a velmi náročné restaurátorské práce, které trvaly 11 let. Od května roku 2002 je
zrestaurovaný relikviář vystavován na zámku v Bečově nad Teplou nedaleko Karlových Varů. V České republice je
jedinou památkou svého druhu a jeho historickou hodnotu nelze vyčíslit.
Relikviář o rozměrech 140 x 42 cm je 65 cm vysoký a jeho horní
část má tvar sedlové střechy. Je vyroben z ořechového dřeva a bohatě
zdoben množstvím reliéfů a sošek z pozlaceného stříbra, drahými kameny,
filigrány a gemy z drahokamů a polodrahokamů. Průčelní stěny zdobí asi
25 cm vysoké sošky sv. Maura a Ježíše Krista, svrchní stěny pak kruhové
medailony s výjevy ze života sv. Maura a Jana Křtitele. Další menší reliéfy
znázorňují život Mojžíše. Na bočních stěnách jsou rozmístěny sošky
apoštolů. Uvnitř relikviáře jsou skeletální ostatky a zbytky textilií a kůže.
Na známce je průčelní stěna relikviáře se soškou Ježíše Krista
doplněná textem RELIKVIÁŘ SV. MAURA. Vedle známky je na aršíku
zobrazena zvětšená soška sv. Maura z druhé průčelní stěny, v dolní části
aršíku je celý relikviář. Aršík je doplněn texty Relikviář svatého Maura
1225–1230, znovuobjevení 1985, hrad a zámek Bečov nad Teplou.
Autorem grafické úpravy emise je ak. architekt Zdeněk Ziegler,
autorem rytin je grafik a rytec Václav Fajt.
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Známku na výšku o rozměrech 44,4 x 54,4 mm na aršíku o velikosti 110 x 165 mm na výšku vytiskla Poštovní
tiskárna cenin Praha, a.s., ocelotiskem z plochy kombinovaným barevným ofsetem.
Známka má katalogové číslo A 593 a platí od 8. dubna 2009 do odvolání.

Praha 19. března 2009
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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