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SDĚLENÍ MINISTERSTVA 
 
 
 

20 
VÝZVA 

K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O UDĚLENÍ POŠTOVNÍ LICENCE 
 

Ministerstvo informatiky České republiky podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních 
službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o poštovních službách“), zveřejňuje výzvu k podávání žádostí o udělení poštovní licence. 
 

Poštovní licencí se jejímu držiteli ukládá povinnost poskytovat a zajišťovat následující základní služby (poštovní 
závazek): 

a) poštovní služby, jejichž rozsah vyplývá z vyhlášky č. 286/2004 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky 
základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška 
o základních službách držitele poštovní licence), 

b) mezinárodní služby, jejichž zajištění je mezinárodním závazkem České republiky vzniklým z členství ve Světové 
poštovní unii. 

Všeobecná dostupnost těchto základních služeb musí být zajištěna na celém území České republiky. Základní 
služby musí být poskytovány a zajišťovány v souladu se základními požadavky kvality stanovenými ve vyhlášce 
o základních službách držitele poštovní licence. 

Poštovní licencí se současně uděluje oprávnění provozovat poštovní služby uvedené v § 19 písm. a) zákona 
o poštovních službách (poštovní oprávnění). 

Držitel poštovní licence musí podle zvláštních právních předpisů zajišťovat tyto další služby: 

a) vedení evidence rozhlasových a televizních přijímačů a vybírání rozhlasových a televizních poplatků v rozsahu 
podle zákona č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

b) zprostředkování výplaty dávek důchodového pojištění v hotovosti podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a 
provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 

Poštovní licence bude udělena na období počínaje dnem 1.1.2005. Na toto období bude udělena pouze jedna 
poštovní licence. Na udělení licence není právní nárok. 
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Ministerstvo informatiky udělí poštovní licenci jen tomu žadateli, který se v žádosti o udělení poštovní licence 
zaváže, že v případě udělení poštovní licence 

a) bude plnit závazky vyplývající z členství České republiky ve Světové poštovní unii, které se vztahují na subjekt 
zajišťující mezinárodní poštovní službu ve smyslu čl. 22 odst. 3 Ústavy Světové poštovní unie, 

b) bude plnit závazky vyplývající z členství České republiky v Evropské unii, jež se vztahují na poskytovatele 
univerzální služby ve smyslu čl. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES, ve znění Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2002/39/EC (dále jen „Směrnice“), zejména pak bude postupovat podle čl. 13 a 20 
Směrnice a bude zajišťovat sledování dodržení norem podle čl. 18 Směrnice. 

Při rozhodování o udělení poštovní licence se postupuje podle zákona o poštovních službách a podle zákona 
o správním řízení. 

Náležitosti žádosti: 

Žadatel v žádosti doloží své živnostenské oprávnění k provozování služeb uvedených v této výzvě. Dále prokáže, 
že má technické, organizační a personální předpoklady k provozování služeb uvedených v této výzvě, a to včetně 
zajištění jejich všeobecné dostupnosti na celém území České republiky. 

Žadatel dále prokáže finanční způsobilost k provozování služeb uvedených ve výzvě, včetně zajištění jejich 
všeobecné dostupnosti na celém území České republiky. Pro prokazování finanční způsobilosti platí ustanovení § 21 
odst. 2 a 3 zákona o poštovních službách; přiměřeně platí i vyhláška č. 226/2000 Sb., kterou se stanoví způsob 
prokazování finanční způsobilosti k zahájení a provozování základních služeb držitelem poštovní licence. 

Žádost o udělení poštovní licence je třeba doručit nejpozději do 29.10.2004 Ministerstvu informatiky, 
Havelkova 2, 130 00 Praha 3. 
 
 

Ing. Eduard Prandstetter 
ředitel odboru poštovních služeb 

 
 
 
 

21 
UDĚLENÍ SOUHLASU K PROVOZOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB 

Ministerstvo informatiky, jako příslušný správní orgán podle § 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním 
řízení (správní řád) a § 17 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon 
o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen „zákon o poštovních službách“), rozhodlo o žádosti 
účastníka řízení, společnosti Danzas s.r.o., IČ 25683446, se sídlem v Ostravě-Přívoz, nám. Sv. Čecha 516/3, ze dne 
29.7.2004 o udělení souhlasu k provozování poštovních služeb takto: 

Souhlas k provozování poštovních služeb, o který bylo žádáno, se na základě ustanovení § 17 odst. 2 
zákona o poštovních službách uděluje. 

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. srpna 2004. 
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22 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK 

OCHRANA PŘÍRODY - CHRÁNĚNÉ STROMY 
 

Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 8. září 2004 v emisi Ochrana přírody dvě příležitostné 
poštovní známky Chráněné stromy. Strom je jediný živý organismus, který přetrvává staletí. Památné stromy jsou u nás 
chráněny zákonem. V ústředním seznamu je dnes zapsáno 4 329 položek, v nichž jsou často i celé skupiny (aleje) 
stromů, takže skutečný počet jednotlivých stromů je kolem 15 000. 

 
1)  6,50 Kč - Zpívající lípa v Telecím 

Barvy: černá (ocelotisk), okrová, modrá, hnědá 
 
2)  8 Kč      - Žižkův dub v Podhradí 

Barvy: černá (ocelotisk), okrová, zelená, modrá, hnědá 
 
 
 

 
 
 
 

Zpívající lípa v Telecím u Poličky na Svitavsku je podle měření z roku 1997 25 metrů vysoká a obvod jejího 
kmene měří přes 11 m. Podle pověsti se v jejím dutém kmeni ukrýval starý hospodář, který zde potají opisoval modlitby 
a žalmy ze zakázaných knih, které v lípě ukrýval. Při opisování si slova žalmů a modliteb prozpěvoval a jeho hlas 
splýval s šuměním mohutné koruny. Stromu se začalo říkat Zpívající lípa. 

Věk Žižkova dubu v Podhradí u Lichnice na Chrudimsku se též počítá na staletí. Podle měření z roku 1993 byla 
jeho výška 18 m, obvod kmene měří dnes přes 9 m. V kmeni se nachází velká dutina, která ale nic neubírá na pevnosti 
kmene nesoucího živou korunu silných větví. Dubu se pravděpodobně říká Žižkův pro jeho snahu nepodlehnout, 
bojovat. Skutečné události totiž název nepotvrzují - husité sice o hrad Lichnici úspěšně bojovali, ale Žižka tam s nimi 
nebyl. 

Autorem výtvarných návrhů emise je RNDr. Adolf Absolon, autorem rytin je grafik a rytec Martin Srb. 

Známky o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., v tiskových listech po 
50 kusech. 

Známky mají katalogová čísla 407 a 408 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 8. září 2004 do 
odvolání. 
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23 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO ARŠÍKU 

CHOVATELSTVÍ - PAPOUŠCI 
 

Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 8. září 2004 příležitostný poštovní aršík se 4 známkami a 
4 kupony, jehož námětem je jedna z nejrozšířenějších zálib mezi chovateli – papoušci. 

Papoušci jsou spolu s okrasnými pěvci nejčastěji chovanými ptáky v pokojových klecích a voliérách. Na aršíku 
je možno představit jen nepatrný zlomek z druhové pestrosti této skupiny, čítající přes 350 známých druhů. 

 
1)  12 Kč - Andulka vlnkovaná 

Melopsittacus undulatus 

2)  14 Kč - Papoušík škraboškový 
Agapornis personata 

3)  16 Kč - Alexandr malý 
Psittacula crameri 

4)  20 Kč - Ara zelenokřídlý 
Ara chloroptera 

 
 

 
 
 

Andulka vlnkovaná obývá vnitřní oblasti Austrálie. Pro svou barevnou pestrost a nenáročnost je nejčastěji doma 
chovaným papouškem. Žádaní jsou především samečci, kteří jsou učenlivější, přičemž nadání jednotlivých ptáků je 
velmi rozdílné. Andulky se dožívají stáří až 18 roků. 
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Papoušík škraboškový je domovem v severovýchodní Tanzánii a Keni. Je velmi oblíbený pro své krásné 
zbarvení, méně pronikavý hlas a poměrně snadný chov. Mohou-li přenocovat v budkách, snesou tito malí papoušci i 
několikastupňový mráz. 

Alexandr malý má největší rozšíření ze všech papoušků - od západní Afriky po jihovýchodní Čínu. Někteří 
alexandři mají velkou napodobovací schopnost, avšak mluvit se naučí jen mladí ptáci. Je znám případ, kdy pták znal 
téměř sto slov. 

Ara zelenokřídlý je rozšířen od Panamy až po Paraguay a patří k největším papouškům. V zajetí se jej daří 
odchovávat a křížit s jinými druhy arů jako ve volné přírodě. Naučí se rychle jednotlivá slova, ale krátké věty jen 
zřídka. Tito ptáci mohou dosáhnout stáří až 100 let. 

Autory výtvarných návrhů emise jsou ak. malíři a grafici Libuše a Jaromír Knotkovi, autorem rytin je grafik a 
rytec Martin Srb. 

Známky o rozměrech 40 x 23 mm na šířku na aršíku velikosti 115 x 168 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna 
cenin Praha, a.s., ocelotiskem z plochy v barvě černé a světle hnědé v kombinaci s barevným ofsetem. Na čtyřech 
kuponech různých rozměrů jsou zobrazeny další druhy papoušků a rostlin. 

Známky mají katalogová čísla A 409-412 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 8. září 2004 do 
odvolání. 
 
 
 

24 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

ZAVEDENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V NAŠICH ZEMÍCH - 1774 
 

Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 29. září 2004 příležitostnou poštovní známku nominální 
hodnoty 6,50 Kč věnovanou 330. výročí zavedení povinné školní docházky v našich zemích. Známka vychází několik 
dní před Světovým dnem učitelů, který byl vyhlášen UNESCO v roce 1994 a od té doby se slaví každý rok 5. října ve 
více než 100 členských zemích. 
 
 

 
 
 

Císařovna Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku pro děti ve věku od 6 do 12 let, aby se zvýšila 
obecná vzdělanost obyvatelstva. Všeobecný řád školní, oficiálně vydaný 6. prosince 1774, upravoval mimo jiné i síť 
škol. V obcích, kde byla fara, byly zřízeny farní čili triviální školy, v nichž hlavními předměty bylo čtení, psaní a 
počítání. V krajských městech to byly školy hlavní, kde byla výuka rozšířena i o předměty poskytující praktické 
dovednosti pro povolání. V hlavních městech pak byly školní normální, které měly ještě širší učební osnovu a 
zabezpečovaly i prvotní přípravu učitelů. V tehdejší době to byl zcela mimořádný úřední akt. K zavedení povinné školní 
docházky došlo u nás se značným časovým předstihem před většinou evropských zemí. Na známce je v černé siluetě 
kresba učitele v dobovém oblečení s houslemi pod paží a jeho malého žáka. Známka je doplněna textem 1774 Povinná 
školní docházka. 
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Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Jan Kavan, autorem rytin je grafik a rytec Bohumil 
Šneider. 

Známku o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem 
v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě okrové, černé a hnědočervené v tiskových listech po 50 kusech. 

Známka má katalogové číslo 413 a platí od 29. září 2004 do odvolání. 
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