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SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU
32
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 19. května 2008
Čj. 38 538/2008-608

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,
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IČ: 47114983 (dále jen „Česká pošta“), ze dne 22. dubna 2008 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek,
rozhodl takto:
Ke dni 1. 6. 2008 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 22. dubna 2008, který je přílohou tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
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 a 9. dubna 2008 správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto
poštovních podmínek.
Dne 22. dubna 2008 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnami v článcích
144, 457 a 464.
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.
Poučení:
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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33
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. 6. 2008, s nímž vyslovil
souhlas svým rozhodnutím čj. 38 538/2008-608 ze dne 19. 5. 2008.
____________________________________________

Poštovní podmínky podle rozhodnutí čj. 40106/05-608, ve znění rozhodnutí čj. 43575/05-608, čj. 10 610/2006608, 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 a čj. 29 140/2008-608 se mění takto:
1. V článku 144 odstavec 1 zní:
„1. Je-li zapotřebí přepočítat českou měnu na zahraniční měnu, přepočet se provede pomocí kursu české měny vůči
měnové jednotce SDR (kód měny XDR) vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v Poštovním
věstníku na den, ve který byla poštovní zásilka podána, a kursu SDR vůči zahraniční měně stanoveného
zahraničním provozovatelem.“.
2. Článek 457 včetně nadpisu zní:
„Článek 457
Zahraniční podmínky – Litva
1.

Odesílatel může použít adresu poste restante (čl. 402 odst. 3).

2.

Nejvyšší přípustná částka je 2 000 EUR.

3.

Odesílatel může požádat o dodejku.

4.

Přepočtovou měnou (čl. 413 odst. 2) je EUR.

5.

Odesílatel může podle čl. 417 žádat o změnu poštovní smlouvy.“.

3. Článek 464 se zrušuje.

148

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

Částka 6/2008

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 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zveřejní
v Poštovním věstníku.

____________________________________________

34
VYDÁNÍ DVOU PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
CESTOVATELÉ
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 18. června 2008 emisi dvou příležitostných
poštovních známek Cestovatelé.
1) 12 Kč – Ferdinand Stolička (1838–1874)
Barvy: černá (ocelotisk), hnědá, modrá, žlutá, modrozelená
2) 21 Kč – Alois Musil (1868–1944)
Barvy: černá (ocelotisk), tmavočervená, žlutá, černá, okrová

Český geolog, paleontolog a přírodovědec světového významu Ferdinand Stolička vystudoval geologii ve Vídni.
Prováděl mapování ve východních Alpách, v Uhrách a v Dalmácii. Jako paleontolog Indického geologického ústavu
prováděl výzkum zejména v oblasti pohoří Himálaj a Karakoram. Na první cestu do Himálaje se vypravil v roce 1864.
Během čtyřměsíční výpravy geologicky zmapoval rozsáhlé části pohoří a upřesnil, že jádro himálajského pohoří tvoří
ruly, na které navazují prvohorní a druhohorní sedimenty. Přinesl poznatky i z dalších oborů, zejména z ornitologie. Při
návratu ze třetí himálajské expedice zemřel. Na známce je portrét Františka Stoličky doplněný jeho jménem
a životopisnými daty. V pozadí jsou zobrazeny hory a několik šerpů.
Světově známý český geograf, orientalista a cestovatel Alois Musil po absolvování teologické fakulty
v Olomouci odjel studovat do Jeruzaléma a Bejrútu. Procestoval Arábii a podrobně ji zmapoval. Zabýval se i etnografií,
botanikou a kromě světových jazyků ovládal i 35 arabských nářečí. Stal se šejkem dvou kmenů. Beduíni Musila přivedli
k jeho největšímu objevu – ukázali mu tajemný zámeček v poušti Kuseir Amra z 8. stol. na území dnešního Jordánska.
Po 1. světové válce byl Musil jmenován profesorem Univerzity Karlovy pro vědy východní a arabštinu. S podporou
prezidenta Masaryka inicioval zřízení Orientálního ústavu. Zasloužil se o popularizaci Blízkého východu a vydal
desítky cestopisných knih pro mládež i dospělé. Na známce je portrét Aloise Musila a zobrazení jeho výpravy do
pouště. Známka je doplněna jménem cestovatele a jeho životopisnými daty.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř Vladimír Novák, autorem rytin je grafik a rytec Miloš Ondráček.
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Známky o rozměrech 40 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem
kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 50 kusech.
Známky mají katalogová čísla 567 a 568 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 18. června 2008 do
odvolání.
Praha 5. června 2008
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

35
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
HRY XXIX. OLYMPIÁDY V PEKINGU
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 18. června 2008 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 18 Kč Hry XXIX. olympiády v Pekingu, které se budou konat 8. – 24. 8. 2008.

Většina soutěží se uskuteční přímo v Pekingu. V Qingdau proběhnou soutěže v jachtingu, v Hongkongu soutěže
jezdecké a fotbal se bude hrát na hřištích v Tianjinu, Šanghaji, Šen-jangu a Qinhuangdau. Budou rozdány 302 sady
medailí ve 28 sportech. Mezi nové disciplíny se zařadí například cyklistická disciplína BMX nebo takzvaný plavecký
maratón. Na známce je atletická disciplína – hod diskem žen. Známka je doplněna olympijskými kruhy a textem
HRY XXIX. OLYMPIÁDY 2008 PEKING.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Pavel Hrach, autorem rytiny na obálce prvního dne
vydání je grafik a rytec Miloš Ondráček.
Známku o rozměrech 40 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem
v tiskových listech po 50 kusech.,
Známka má katalogové číslo 569 a platí od 18. června 2008 do odvolání.
Praha 5. června 2008
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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36
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
LETNÍ PARALYMPIÁDA 2008, PEKING
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 18. června 2008 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 10 Kč Letní paralympiáda 2008, Peking.
V České republice jsou zdravotně postižení sportovci registrováni ve sportovních svazech čítajících více než
17 500 členů. Ti nejlepší z nich se zúčastní XIII. letních paralympijských her, které se uskuteční v Pekingu 6. – 17. 9.
2008. Paralympijské hry jsou vrcholnou soutěží pro špičkové sportovce s různým zdravotním postižením. Základní
filozofií paralympijského hnutí je, že tito světoví sportovci mají schopnosti a zkušenosti rovnocenné s nepostiženými
sportovci a stejně jako oni se musejí podrobit přísným kvalifikacím do národních týmů.
První paralympijské hry byly uspořádány v Římě v roce 1960, jen pár týdnů po olympijských hrách. Zúčastnilo
se jich 400 atletů z 23 zemí. Zpočátku byli aktéry paralympijských her pouze sportovci vozíčkáři. S rozvojem
paralympijského hnutí se připojili i sportovci s dalšími druhy postižení. Poslední paralympiáda se uskutečnila v Aténách
v roce 2004, kde naši reprezentanti získali celkem 31 medailí.

Na známce je zobrazena lukostřelkyně na vozíčku. Závodníci jsou rozděleni do kategorií podle stupně a druhu
postižení, včetně nevidomých lukostřelců. Známka je doplněna textem Letní paralympiáda 2008 Peking a logem
Českého paralympijského týmu.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Pavel Hrach, autorem rytiny na obálce prvního dne
vydání je grafik a rytec Miloš Ondráček.
Známku o rozměrech 40 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem
v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 570 a platí od 18. června 2008 do odvolání.
Praha 5. června 2008
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

37
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE
SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK PRAGA 2008:
PRAHA – VÝSTAVIŠTĚ – PRŮMYSLOVÝ PALÁC
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 18. června 2008
příležitostnou poštovní dopisnici Praha – Výstaviště – Průmyslový palác s natištěnou
známkou nominální hodnoty 10 Kč. Dopisnice se vydává k propagaci Světové výstavy
poštovních známek PRAGA 2008, která se bude konat ve dnech 12. – 14. 9. 2008.
Natištěná známka se siluetou Pražského hradu volně evokuje první známky
Československé republiky Hradčany od Alfonse Muchy, které vyšly 18. prosince 1918.
Známka je shodná se známkou nominální hodnoty 7,50 Kč na příležitostné poštovní
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dopisnici, jejíž vydání dne 4. dubna 2007 bylo oznámeno sdělením 17 v Poštovním věstníku č. 4/2007. Ve shodné
obrazové části dopisnice je pohled na Průmyslový palác doplněný logem výstavy a textem PRŮMYSLOVÝ PALÁC
– VÝSTAVIŠTĚ PRAHA – Místo konání výstavy.
Autorem výtvarného návrhu dopisnice je grafik Václav Kučera.
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 15 Kč a platí od 18. června 2008 do odvolání.
Praha 5. června 2008
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

38
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE
SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK PRAGA 2008: POŠTOVNÍ MUZEUM
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 18. června 2008
příležitostnou poštovní dopisnici Poštovní muzeum s natištěnou známkou nominální
hodnoty 17 Kč. Dopisnice se vydává k propagaci Světové výstavy poštovních známek
PRAGA 2008, která se bude konat ve dnech 12. – 14. 9. 2008. Natištěná známka se
siluetou Pražského hradu volně evokuje první známky Československé republiky
Hradčany od Alfonse Muchy, které vyšly 18. prosince 1918, v den založení Poštovního
muzea v Praze. Známka je shodná se známkou nominální hodnoty 11 Kč na
příležitostné poštovní dopisnici, jejíž vydání dne 4. dubna 2007 bylo oznámeno
sdělením 18 v Poštovním věstníku č. 4/2007.
Alpský salonek Poštovního muzea v Praze, zdobený nástěnnými malbami Josefa Navrátila (1798–1865),
v obrazové části dopisnice doplňuje logo výstavy a text POŠTOVNÍ MUZEUM PRAHA – Místo konání výstavy –
TŘÍDA FILATELISTICKÉ LITERATURY.
Autorem výtvarného návrhu dopisnice je grafik Václav Kučera.
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 22 Kč a platí od 18. června 2008 do odvolání.
Praha 5. června 2008
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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