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26 
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. 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
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Český telekomunikační úřad           Praha 20. dubna 2007 
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9         Čj. 19 617/2007-608 

 
 
 
 

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 3, Olšanská 38/9, IČ: 47114983 
(dále jen „Česká pošta“), ze dne 13. března 2007 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek, rozhodl takto: 

Ke dni 1. 5. 2007 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 10. dubna 2007, který je přílohou tohoto rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í : 

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 a 29. března 2007 správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek. 

Dne 10. dubna 2007 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnami v článcích 
159, 166, 167, 179, 181, 185, 186, 190, 226, 229, 252, 262, 295, 298, 305, 312, 335, 344, 346, 347, 356, 362 a 365. 

Navržené změny poštovních podmínek vyplývají z právních předpisů Světové poštovní unie a z podmínek, za 
nichž zahraniční provozovatelé poskytují České poště svou součinnost. 

Proto správní orgán rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 

 

P o u č e n í : 

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. 5. 2007, s nímž vyslovil 
souhlas svým rozhodnutím čj. 19 617/2007-608 ze dne 20. 4. 2007. 

 
 

____________________________________________ 

 

Poštovní podmínky podle rozhodnutí čj. 40106/05-608, ve znění rozhodnutí čj. 43575/05-608, čj. 10 610/2006-
608, 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 a čj. 17 088/2007-608, se mění takto: 

 

1. V článku 159 odstavec 3 zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 13 589 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“. 

2. V článku 166 odstavec 3 zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 5 549 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“. 

3. V článku 167 odstavec 2 zní: 

„2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 14 303 Kč, 

b) v ostatních případech: 135 896 Kč.“. 

4. V článku 179 odstavec 3 zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné 
předměty: 13 589 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 73 757 Kč. 

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“. 

5. V článku 181 odstavec 4 zní: 

„4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné 
předměty: 13 589 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 21 403 Kč. 

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“. 
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6. V článku 185 odstavec 2 zní: 

„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky.“. 

7. V článku 185 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní: 

„9. 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.“. 

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11. 

8. V článku 186 odstavec 3 zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 29 761 Kč.“. 

9. V článku 190 odstavec 4 zní: 

„4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné 
předměty: 13 589 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 21 403 Kč. 

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“. 

10. V článku 226 odstavec 3 zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 85 988 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“. 

11. V článku 229 odstavec 3 zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 135 896 Kč.“. 

12. V článku 252 odstavec 3 zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné 
předměty: 13 589 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 33 974 Kč. 

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“. 

13. V článku 262 odstavec 3 zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné 
předměty: 13 589 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 98 524 Kč. 

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“. 

14. V článku 295 odstavec 3 zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné 
předměty: 13 589 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 42 807 Kč. 
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Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“. 

15. V článku 298 odstavec 4 zní: 

„4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 20 214 Kč.“. 

16. V článku 298 odstavec 7 zní: 

„7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík 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, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.“. 

17. V článku 305 odstavec 4 zní: 

„4. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána ve větším místě, odesílatel může zvolit službu 
cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné 
předměty: 13 589 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 17 666 Kč. 

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“. 

18. V článku 312 odstavec 1 zní: 

„1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 135 896 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“. 

19. V článku 335 odstavec 1 zní: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.“. 

20. V článku 335 odstavec 2 zní: 

„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.“. 

21. V článku 335 se odstavec 9 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9. 

22. V článku 344 se odstavec 6 zrušuje.  

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6. 

23. V článku 346 odstavec 3 zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné 
předměty: 13 589 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 33 974 Kč. 

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“. 

24. V článku 347 odstavec 1 zní: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.“. 

25. V článku 347 odstavec 2 zní: 

„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo čínsky.“. 
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26. V článku 347 odstavec 3 zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 33 974 Kč.“. 

27. V článku 347 odstavec 5 zní: 

„5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): 30 kg, 

b) v ostatních případech: 20 kg. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na ostrově Matsu 
nebo Quemoy: 10 kg.“. 

28. V článku 347 odstavec 6 zní: 

„6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm.“. 

29. V článku 347 odstavec 7 zní: 

„7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.“. 

30. V článku 356 odstavec 4 zní: 

„4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné 
předměty: 13 589 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 16 987 Kč. 

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“. 

31. V článku 362 odstavec 4 zní: 

„4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné 
předměty: 13 589 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 121 151 Kč. 

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“. 

32. V článku 365 odstavec 4 zní: 

„4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 14 303 Kč, 

b) v ostatních případech: 19 810 Kč. 

Službu cenný balík nelze zvolit, má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na ostrovech Jersey, 
Guernsey a Man.“. 
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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. 
 

 
____________________________________________ 

 
 

28 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

DĚTEM 
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 30. května 2007 příležitostnou poštovní známku nominální 

hodnoty 7,50 Kč věnovanou Dětem a jejich oblíbeným hrdinům – Rychlým šípům. Emise zároveň připomíná 
100. výročí narození Jaroslava Foglara. 

 
 

 
 
 

Rychlé šípy, to je klub nerozlučných kamarádů, dobrodružství, tajemno, a hlavně čestné, slušné jednání. Mirek 
Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka jsou jména, která se dostala do povědomí již několika 
generací čtenářů. Jejich duchovním otcem je Jaroslav Foglar (1907−1999), spisovatel, redaktor mládežnických 
časopisů, vychovatel a skaut zvaný Jestřáb. Rychlé šípy vycházely jako komiksový seriál od prosince 1938 
s vynucenými politickými přestávkami do června 1971. Souborně vyšly až v roce 1998. Celkem bylo vydáno 
316 kreslených příběhů. Zatímco texty psal vždy Jaroslav Foglar, ilustrátorů bylo několik. Kreslenou podobu první sérii 
dal Dr. Jan Fischer, který ztvárnil 213 příběhů. Právě jeho ilustrace jsou s Rychlými šípy spojovány nejčastěji. Této 
pětici kamarádů je věnována i Foglarova trilogie románů Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří a Tajemství Velkého 
Vonta. Na známce jsou Rychlé šípy s hlavolamem (ježkem v kleci) doplněné texty Rychlé šípy (v podobě červeného 
loga) – JAROSLAV FOGLAR – DĚTEM. 

Autorem grafické úpravy emise je grafik Oldřich Pošmurný, 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 okrové, červené, žluté a modré v tiskových listech po 30 kusech. 
Kromě známek v archové úpravě se vydávají filatelistické sešitky s 8 známkami a 4 kupony. Na kuponu o rozměru 
19 x 23 mm je portrét Jaroslava Foglara doplněný jeho jménem a letopočty 1907−1999. Kupon je vytištěn rotačním 
ocelotiskem v barvě černé. 

Známka má katalogové číslo 518 a platí od 30. května 2007 do odvolání. 
 
 
 
Praha 11. května 2007 
 

Ing. David Stádník v.r. 
ředitel sekce elektronických komunikací 

a poštovních služeb 
 



130 POŠTOVNÍ VĚSTNÍK                                                            Částka 6/2007 

 
29 

VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – 400 LET MĚSTEM 

 
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 30. května 2007 příležitostnou poštovní dopisnici 

s natištěnou známkou nominální hodnoty 7,50 Kč, která připomíná 400. výročí povýšení Žďáru nad Sázavou na město. 
 
 

 
 

Osada Žďár vznikla při cisterciáckém klášteře založeném Bočkem z Obřan roku 1252. O Žďáře jako o městečku 
se poprvé zmiňuje listina z roku 1293. Roku 1588 se dostal žďárský klášter pod pravomoc olomouckého biskupství. 
Dlouholeté spory mezi klášterem a biskupstvím ukončil kardinál František z Ditrichštejna, který v roce 1606 
cisterciácký klášter zrušil, v roce 1607 povýšil městečko Žďár na město a udělil mu nová privilegia a nový znak. Roku 
1704 potvrdil císař Leopold I. městu Žďáru jeho výsady a rozmnožil jeho znak, který se jako velký městský znak 
používá dodnes. Na známce je tento znak doplněný názvem města a letopočty 1607−2007. V obrazové části dopisnice 
je pohled na město a texty Žďár nad Sázavou 400 let městem, 1607−2007. 

Autorem grafické úpravy známky je grafik Oldřich Pošmurný. 

Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn 
hologram, který slouží jako ochranný prvek. 

Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 12,50 Kč a platí od 30. května 2007 do odvolání. 
 
 
Praha 11. května 2007 
 

 
 

Ing. David Stádník v.r. 
ředitel sekce elektronických komunikací 

a poštovních služeb 
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