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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 30. července 2009
Čj. 66 239/2009-608

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 30. července 2009 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních
podmínek, rozhodl takto:
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Ke dni 1. 8. 2009 se podle § 23 odst. 6 zákona o 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 30. července 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. Dalšími rozhodnutími ze dne 3. března 2009, 17. března 2009,
7. dubna 2009, 17. června 2009 a 19. června 2009 správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních
podmínek.
Dne 30. července 2009 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou
v článku 22.
Tato změna spočívá v možnosti sjednat si i jiné prodloužené lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky, než která je
výslovně stanovena v poštovních podmínkách. Změna je tedy v souladu s potřebami veřejnosti, neboť rozšiřuje nabídku
různých alternativ, které mají zákazníci na výběr.
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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25
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 28. července 2009
Čj. 54 801/2009-608

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 změně základních kvalitativních požadavků zahájeném z moci úřední dne 26.6.2009, rozhodl takto:
Ke dni 1. 10. 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, s.p. (dále jen „Česká pošta“) na období
1. 1. 2009 – 31. 12. 2012 poštovní licenci.
Tímto rozhodnutím správní orgán mj. stanovil základní kvalitativní požadavky. Dalšími rozhodnutími ze dne
10. února 2009 a 20. dubna 2009 pak správní orgán tyto základní kvalitativní požadavky změnil.
Dne 26. června 2009 oznámil správní orgán České poště, že základních kvalitativních požadavků zamýšlí doplnit
nové ustanovení týkající se dočasně či trvale nevybíraných poštovních schránek, jež by eliminovalo riziko, že do nich
odesílatelé vhodí své poštovní zásilky. Nové ustanovení požaduje, aby byly v takovém případě vhozové otvory
zajištěny tak, aby nebylo možno vhodit dovnitř poštovní zásilku.
Ve svém vyjádření ze dne 7. 7. 2009 Česká pošta uvedla, že existují i jiné způsoby, jak lze tomuto riziku předejít;
o jaké způsoby jde, to však Česká pošta neuvedla. Jak by bylo možné tomuto riziku beze zbytku předejít (pomineme-li
triviální řešení spočívající v sejmutí nevybírané poštovní schránky ze zdi či ze stojanu), jestliže vhozové otvory budou
vložení poštovní zásilky do poštovní schránky dovolovat, to není přitom jasné.
Ve svém vyjádření Česká pošta požádala, aby v případě, že toto ustanovení bude do základních kvalitativních
požadavků přece jen doplněno, nabylo účinnosti až ke dni 1. 10. 2009 tak, aby byl dostatek času na jeho zajištění.
Tomuto požadavku správní orgán vyhověl.
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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Příloha k rozhodnutí čj. 66 239/2009-608
ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK,
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu
čj. 66 239/2009-608 ze dne 30. 7. 2009
vysloven souhlas

Poštovní podmínky podle rozhodnutí čj. 76 026/2008-608, ve znění rozhodnutí čj. 13 057/2009-608,
čj. 19 629/2009-608, čj. 28 910/2009-608, čj. 39 663/2009-608 a čj. 42 887/2009-608, se mění takto:
V článku 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„2. Sjednána může být i jiná prodloužená lhůta, po kterou je poštovní zásilka při dodání připravena k vyzvednutí
u příslušné pošty, než podle odstavce 1.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
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Příloha k rozhodnutí čj. 54 801/2009-608
ZMĚNA ZÁKLADNÍCH KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ
podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu
čj. 54 801/2009-608 ze dne 28. 7. 2009

Základní kvalitativní požadavky podle rozhodnutí čj. 76 026/2008-608, ve znění rozhodnutí čj. 11 003/2009-608
a čj. 29 635/2009-608, se mění takto:
V § 31 se doplňuje odstavec 24, který zní:
„(24) Pokud není poštovní schránka dočasně či trvale vybírána, podnik je povinen zajistit vhozové otvory tak, aby
do ní nebylo možno vkládat poštovní zásilky.“.
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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.

____________________________________________

26
VYDÁNÍ DVOU PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
TECHNICKÉ PAMÁTKY
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 23. září 2009 v emisi Technické památky dvě
příležitostné poštovní známky, jejichž námětem jsou mlýny:
1) 10 Kč – Větrný mlýn Ruprechtov
Barvy: černá (ocelotisk), žlutá, červená, modrá
2) 12 Kč – Vodní mlýn Hoslovice
Barvy: černá (ocelotisk), žlutá, růžová, modrá
Unikátní větrný mlýn se nachází v obci Ruprechtov u Vyškova na Moravě.
Byl postaven v roce 1873 jako klasický mlýn holandského typu s větrným kolem
o čtyřech lopatách a otočnou střechou. V roce 1884 jej zdejší mlynář Cyril Wágner
osadil efektivnější Halladayovou turbínou, která lépe odolávala silnému větru. Kolo
turbíny je tvořeno věncem stavitelných lopatek, ovládaných táhly, umožňujícími
vhodný náklon ve směru větru. Kolo udržovalo ve správném směru dvojité kormidlo.
Použitím tohoto vynálezu se semlel až dvojnásobek obilí. Mechanismus mlýna se
nezachoval, k vidění jsou jen některé jeho fragmenty. Turbína se dnes otáčí ve výšce
16 m nad zemí, má průměr 10 m a váží asi 2 tuny. Halladayova turbína je ojedinělá
nejen u nás, ale i v Evropě. Mlýn byl kompletně zrestaurován v roce 1998,
zpřístupněn veřejnosti a je technickou památkou.
V Hoslovicích u Strakonic je nejstarší a jedinečně dochovaný vodní mlýn
v Čechách. O Hoslovicích se poprvé píše v roce 1352. První písemně doložená
zpráva o mlýnu pochází z roku 1654 a uvádí, že zde byl „mlýn o jednom kole a
16 strychů pole". Tuto dataci potvrzuje dendrochronologický průzkum. Stromy
použité v konstrukci stropu sýpky byly pokáceny v letech 1568-69. Posledními
vlastníky byli bratři Harantovi, kteří v areálu udrželi tradiční venkovský způsob
života bez elektřiny a sociálního zařízení. Areál tvoří původní mlýnice s obytnou
částí se vším pomocným vybavením a používaným nářadím, chlévy s kolnou
a stodola, roubené či zděné, a všechny kryté došky. Součástí je též rybníček
s náhonem, sad a louky. Objekt je národní kulturní památkou a je přístupný
veřejnosti.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Petr Melan, autorem rytin je grafik a rytec Václav Fajt.
Známky o rozměrech obrazové části 23 x 30 mm na výšku (10 Kč) a 30 x 23 mm na šířku (12 Kč) vytiskla
Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 50 kusech.
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Známky mají katalogová čísla 608 a 609 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 23. září 2009 do
odvolání.
Praha 3. září 2009
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

27
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE
VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK JIHLAVA 2009
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 23. září 2009 příležitostnou poštovní dopisnici
Výstava poštovních známek Jihlava 2009 s natištěnou známkou nominální hodnoty 10 Kč. Známka s kompozicí
známek, lupy, pinzety a hlavičky časopisu Filatelie je barevnou modifikací známky 3 Kč natištěné na dopisnici ke
100. výročí filatelistického tisku, jejíž vydání dne 7. února 1996 bylo oznámeno sdělením 25 Poštovního věstníku
č. 3/1996. V předchozích letech byla tato známka na dopisnicích několikrát použita v různé barevnosti a nominálních
hodnotách.

V obrazové části dopisnice je reprodukce obrazu Antonína Chittussiho Z Jihlavy – Sv. Jakub z roku 1885.
Obrazovou část doplňuje text VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK JIHLAVA 2009 a logo Oblastní galerie
Vysočiny, odkud obraz A. Chittussiho pochází.
Autorem grafické úpravy dopisnice je grafik a rytec Martin Srb.
Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem. Pod novým logem České pošty je
umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 15 Kč a platí od 23. září 2009 do odvolání.
Praha 3. září 2009
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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