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SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 
 
 
 

OZNÁMENÍ 
LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI POŠTOVNÍCH SLUŽEB 

Dne 1. dubna 2005 nabývá účinnosti zákon č. 95/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních 
službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony. Na základě této nové právní úpravy dochází k přenesení výkonu regulačních pravomocí v oblasti poštovních 
služeb z Ministerstva informatiky ČR na Český telekomunikační úřad. 

V této souvislosti si Vás dovolujeme informovat, že vydavatelem Poštovního věstníku se s účinností od výše 
uvedeného data stává Český telekomunikační úřad. Veškeré dotazy a podněty spojené s vydáváním Poštovního věstníku 
proto prosíme zasílejte písemně na adresu: Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, Praha 9, adresa pro 
doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 nebo elektronicky na adresu: podatelna@ctu.cz. 
 
 Z důvodu zajištění výkonu všech zákonem stanovených regulačních činností se součástí Českého 
telekomunikačního úřadu ke dni 1. dubna 2005 stává nově zřízený odbor regulace poštovních služeb. 

 
 

Praha 1. dubna 2005 
 

              Ing. David Stádník v. r. 
              předseda 
        Českého telekomunikačního úřadu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



12                                                                    POŠTOVNÍ VĚSTNÍK č. 3/2005                                                                   
 

 
 

11 
ZÁKLADNÍ SLUŽBY 

Podle § 19 odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon 
o poštovních službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb. Český telekomunikační úřad zveřejní v Poštovním věstníku, 
které poštovní služby a které zahraniční poštovní služby jsou vzhledem k potřebám veřejnosti základními službami. 

Základními službami jsou podle § 2 písm. j) 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 služby a zahraniční poštovní služby, 
které jsou vzhledem k potřebám veřejnosti pod ochranou státu zajišťovanou způsobem podle tohoto zákona. 

 
____________________________________________ 

 

Český telekomunikační úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně 
některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb. zveřejňuje, které poštovní služby 
a které zahraniční poštovní služby jsou vzhledem k potřebám veřejnosti základními službami. 

Základními službami jsou poštovní služby uvedené v bodech 1 až 16 a zahraniční poštovní služby. 

A. Poštovní služby 

1. Obyčejná služba (vnitrostátní) 

-    místo dodání je v České republice 
-    provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje 
-    příjemce převzetí poštovní zásilky nepotvrzuje 
-    provozovatel za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu neodpovídá 
-    obsah není omezen jen na věci zvláštní povahy 

2. Obyčejná služba pro nevidomé (vnitrostátní) 

-    místo dodání je v České republice 
-    provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje 
-    příjemce převzetí poštovní zásilky nepotvrzuje 
-    provozovatel za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu neodpovídá 
-    jako obsah jsou povoleny jen věci pro potřebu nevidomých 

3. Doporučená služba (vnitrostátní) 

-    místo dodání je v České republice 
-    provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje 
-    příjemce převzetí poštovní zásilky potvrzuje 
-    provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu 
-    v případě ztráty se náhrada škody poskytuje v paušální výši 
-    v případě poškození nebo úbytku obsahu se náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo 

částky sjednané ve smlouvě 
-    obsah není omezen jen na věci zvláštní povahy 
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4. Doporučená služba pro nevidomé (vnitrostátní) 

-    místo dodání je v České republice 
-    provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje 
-    příjemce převzetí poštovní zásilky potvrzuje 
-    provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu 
-    v případě ztráty se náhrada škody poskytuje v paušální výši 
-    v případě poškození nebo úbytku obsahu se náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo 

částky sjednané ve smlouvě 
-    jako obsah jsou povoleny jen věci pro potřebu nevidomých 

5. Balíková služba (vnitrostátní) 

-    místo dodání je v České republice 
-    provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje 
-    příjemce převzetí poštovní zásilky potvrzuje 
-    provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu 
-    náhrada škody se poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo částky sjednané ve smlouvě 
-    obsah není omezen jen na věci zvláštní povahy 

6. Poštovní poukaz hotovost – hotovost (vnitrostátní) 

-    místo dodání je v České republice 
-    provozovatel převzetí peněžní částky stvrzuje 
-    peněžní částka je provozovateli předána v hotovosti 
-    příjemce převzetí peněžní částky potvrzuje 
-    výplata peněžní částky se uskutečňuje v hotovosti 

7. Poštovní poukaz účet – hotovost (vnitrostátní) 

-    místo dodání je v České republice 
-    provozovatel převzetí peněžní částky stvrzuje 
-    peněžní částka je provozovateli předána bankovním převodem 
-    příjemce převzetí peněžní částky potvrzuje 
-    výplata peněžní částky se uskutečňuje v hotovosti 

8. Poštovní poukaz hotovost – účet (vnitrostátní) 

-    místo dodání je v České republice 
-    provozovatel převzetí peněžní částky stvrzuje 
-    peněžní částka je provozovateli předána v hotovosti 
-    příjemce převzetí peněžní částky potvrzuje 
-    výplata peněžní částky se uskutečňuje bankovním převodem 

9. Obyčejná služba (do zahraničí) 

-    místo dodání je v zahraničí 
-    provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje 
-    příjemce převzetí poštovní zásilky nepotvrzuje 
-    provozovatel za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu neodpovídá 
-    obsah není omezen jen na věci zvláštní povahy 

10. Obyčejná služba – tiskoviny (do zahraničí) 

-    místo dodání je v zahraničí 
-    provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje 
-    příjemce převzetí poštovní zásilky nepotvrzuje 
-    provozovatel za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu neodpovídá 
-    jako obsah jsou povoleny jen tiskoviny 
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11. Obyčejná služba pro nevidomé (do zahraničí) 

-    místo dodání je v zahraničí 
-    provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje 
-    příjemce převzetí poštovní zásilky nepotvrzuje 
-    provozovatel za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu neodpovídá 
-    jako obsah jsou povoleny jen věci pro potřebu nevidomých 

12. Doporučená služba (do zahraničí) 

-    místo dodání je v zahraničí 
-    provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje 
-    příjemce převzetí poštovní zásilky potvrzuje 
-    provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu 
-    v případě ztráty se náhrada škody poskytuje v paušální výši 
-    v případě poškození nebo úbytku obsahu se náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo 

částky sjednané ve smlouvě 
-    obsah není omezen jen na věci zvláštní povahy 
-    není stanovena závazná doba dodání 

13. Doporučená služba – tiskoviny (do zahraničí) 

-    místo dodání je v zahraničí 
-    provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje 
-    příjemce převzetí poštovní zásilky potvrzuje 
-    provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu 
-    v případě ztráty se náhrada škody poskytuje v paušální výši 
-    v případě poškození nebo úbytku obsahu se náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo 

částky sjednané ve smlouvě 
-    jako obsah jsou povoleny jen tiskoviny 
-    není stanovena závazná doba dodání 

14. Doporučená služba pro nevidomé (do zahraničí) 

-    místo dodání je v zahraničí 
-    provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje 
-    příjemce převzetí poštovní zásilky potvrzuje 
-    provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu 
-    v případě ztráty se náhrada škody poskytuje v paušální výši 
-    v případě poškození nebo úbytku obsahu se náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo 

částky sjednané ve smlouvě 
-    jako obsah jsou povoleny jen věci pro potřebu nevidomých 
-    není stanovena závazná doba dodání 

15. Balíková služba (do zahraničí) 

-    místo dodání je v zahraničí 
-    provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje 
-    příjemce převzetí poštovní zásilky potvrzuje 
-    provozovatel odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu 
-    náhrada škody se poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo částky sjednané ve smlouvě 
-    obsah není omezen jen na věci zvláštní povahy 
-    není stanovena závazná doba dodání 
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16. Poštovní poukaz hotovost – hotovost (do zahraničí) 

-    místo dodání je v zahraničí 
-    provozovatel převzetí peněžní částky stvrzuje 
-    peněžní částka je provozovateli předána v hotovosti 
-    příjemce převzetí peněžní částky potvrzuje 
-    výplata peněžní částky se uskutečňuje v hotovosti 

Každá služba musí splňovat všechna uvedená kritéria pro příslušnou službu. 

B. Zahraniční poštovní služby 

 Služby, které jsou svou povahou obdobné poštovním službám podle bodu 9 až 16, jejichž poskytnutí bylo 
sjednáno v zahraničí a jejichž účelem je dodání věcí nebo peněžní částky v České republice. 

 

Č. j.: 12979/2005-608 
Praha 1. dubna 2005 
 
                Ing. David Stádník v. r. 
              předseda 
        Českého telekomunikačního úřadu 
 

 
 

 
 

SDĚLENÍ MINISTERSTVA INFORMATIKY ČR 
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK 
OSOBNOSTI 

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. 

 
____________________________________________ 

 

Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 13. dubna 2005 sérii tří příležitostných poštovních známek 
Osobnosti: 

 
1)  7,50 Kč    BOHUSLAV BRAUNER (1855-1935) 

 Barvy: tmavohnědá (ocelotisk), růžová, modrozelená, fialová 
 

2)  12 Kč       ADALBERT STIFTER (1805-1868) 
 Barvy: tmavofialová (ocelotisk), světle fialová, červená, modrá 

 
3)  19 Kč       MIKULÁŠ DAČICKÝ Z HESLOVA (1555-1626) 

 Barvy: zelenočerná (ocelotisk), šedá, fialová, tmavomodrá 
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Bohuslav Brauner, význačný český anorganický chemik, přítel D. I. Mendělejeva, se zabýval zejména prvky 
vzácných zemin, stanovením jejich atomových hmotností a jejich zařazováním do periodické soustavy prvků. 
V 80. letech 19. století předpověděl existenci izotopů a navrhl jako základ relativních atomových hmotností prvků 
kyslík, což bylo později mezinárodně přijato. B. Brauner působil jako profesor na Karlově univerzitě v Praze a autorsky 
či spoluautorsky publikoval na 170 odborných prací. Na známce je portrét B. Braunera doplněný jeho jménem 
a životopisnými daty. 

 
Adalbert Stifter, básník Šumavy, skvělý vypravěč dávno zapomenutých příběhů, talentovaný malíř s citem pro 

krajinu, její nálady a barvy, se narodil v Horní Plané, prožil však převážnou část svého života v Rakousku. Jeho literární 
tvorba byla ovlivněna klasickými ideály humanismu. Kladl důraz na harmonii člověka s přírodou, duševní vyrovnanost, 
zbožnost a mravní čistotu. K jeho nejznámějším povídkám patří „Křišťál“. Rozsáhlý výchovný román „Pozdní léto“ 
a román z českých dějin „Vítek“ byly oceněny až ve 20. století. Svým životem i dílem zosobňoval ideál česko-německé 
symbiózy. Na známce, která vychází k 200. výročí jeho narození, je portrét A. Stiftera, jeho jméno a životopisná data. 

 
Český básník a kronikář M. Dačický byl vzdělán v latině a v literárním umění, studoval i práva a hospodářství, 

přesto však se nevěnoval žádnému povolání, neboť jeho dědický podíl po otci mu umožňoval bezstarostný život 
hospodského povaleče a rváče. Až jako starý vyrovnaný muž začal zpracovávat kroniky města Kutná Hora, které 
napsali jeho předkové, a pokračoval v nich rokem 1575 až do své smrti. V těchto „Pamětech“ zachycuje běžný život 
Kutné Hory, která byla tehdy centrem obchodu v Čechách. Podává cenná svědectví v historii hornictví, dolování 
a mincovnictví. Všímá si úplatných úředníků, uvádí tresty středověkého práva, zachycuje svatby i úmrtí, zmiňuje se 
o moru a nezaujatě líčí události kolem Bílé hory, jichž byl svědkem. Své satirické a jiné básně shrnul do spisu 
„Prostopravdy“. Známka s portrétem M. Dačického je vydána ke 450. výročí jeho narození a je doplněna jménem 
a životopisnými daty. 
 

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Oldřich Kulhánek, autorem rytin je grafik a rytec Miloš 
Ondráček. 

 
Známky o rozměrech 23 x 40 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. rotačním ocelotiskem 

kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 50 kusech. 
 

Známky mají katalogová čísla 431-433 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 13. dubna 2005 do 
odvolání. 

 
Praha 1. dubna 2005  
 
            Michal Frankl v. r. 

       I. náměstek ministra informatiky 
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