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60 
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                   Praha 20. října 2008 
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9                    Čj. 86 114/2008-608 
 
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 2. října 2008 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek, 
rozhodl takto: 

Ke dni 1. 11. 2008 se podle § 23 odst. 6 zákona 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 2. října 2008, který je přílohou tohoto rozhodnutí. 
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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, 29. března 2007, 20. dubna 2007, 15. června 2007, 26. června 2007, 21. srpna 2007, 26. září 2007, 
19. listopadu 2007, 20. prosince 2007, 15. února 2008, 9. dubna 2008, 19. května 2008, 27. června 2008, 19. srpna 2008 
a 1. září 2008 správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek. 

Dne 2. října 2008 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnami v článcích 114 
a 335 a na doplnění nového článku 247a. 

Navržené změny se týkají zahraničních poštovních služeb do Kosova a Srbska, a to v návaznosti na 
osamostatnění Kosova. 

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 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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61 
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. 11. 2008, s nímž vyslovil 
souhlas svým rozhodnutím čj. 86 114/2008-608 ze dne 20. 10. 2008. 

 
____________________________________________ 

 

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, čj. 17 088/2007-608, čj. 19 617/2007-608, 
čj. 33 117/2007-608, čj. 40 328/2007-608, čj. 57 147/2007-608, čj. 63 088/2007-608, čj. 75 263/2007-608, 
čj. 82 545/2007-608, čj. 11 288/2008-608, čj. 29 140/2008-608, čj. 38 538/2008-608, čj. 56 235/2008, čj. 68 649/2008-
608 a čj. 74 779/2008-608 se mění takto: 

1. V článku 114 odstavec 4 zní: 

„4. Pro účely tohoto dílu se za evropské země považují: 

Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (kromě Grónska), 
Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko (kromě Severního Irska), Island, Itálie, Kosovo, Kypr, 
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, 
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko (včetně Azor a Madeiry), Rakousko, Rumunsko, Rusko (včetně 
asijské části), Řecko, S. Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko (včetně enkláv Ceuta a Melilla 
a ostrovů Baleár, Chafarinas a Kanárských), Švédsko, Švýcarsko, Turecko (včetně asijské části), Ukrajina, 
Vatikán, Velká Británie a Severní Irsko.“. 

2. Za článek 247 se vkládá nový článek 247a, který včetně nadpisu zní: 

„Článek 247a 
Zahraniční podmínky – Kosovo 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.“. 

3. Článek 335 včetně nadpisu zní: 

„Článek 335 
Zahraniční podmínky – Srbsko 

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

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, francouzsky nebo srbsky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky. 
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3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 
200 cm. 

7. V případě podle čl. 122 odst. 8 písm. b) a čl. 123 odst. 10 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu. 

8. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

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. 

10. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

11. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.“. 
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62 

Sdělení ČTÚ o opravě tiskové chyby  
 

V Poštovním věstníku, částka 9/2008 ze dne 11. 9. 2008 se na straně 176 ruší opatření uveřejněné pod číslem 53. 
Toto sdělení bylo uveřejněno již v Poštovním věstníku, částka 6/2008 pod číslem 38. 
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