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Sdìlení Èeského telekomunikaèního úøadu
Podle èl. II bodu 3 zákona è. 221/2012 Sb., kterým se mìní zákon è. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o zmìnì
nìkterých zákonù (zákon o poštovních službách), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony, udìlí Èeský
telekomunikaèní úøad poštovní licenci osobì podle èl. II bodu 2 tohoto zákona do 60 dnù ode dne nabytí jeho úèinnosti. Èeský telekomunikaèní úøad v této poštovní licenci stanoví všechny základní služby podle § 3 zákona
è. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o poštovních službách), ve znìní zákona
è. 221/2012 Sb.

6.

Rozhodnutí o udìlení poštovní licence
(reprodukce dokumentu na str. 7–10)
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III.
Poštovní licence udČlená tímto rozhodnutím je platná do 31. prosince 2017.
OdĤvodnČní:
Dne 1. ledna 2013 nabyl úþinnosti zákon þ. 221/2012 Sb., který v pĜechodných
ustanoveních urþil držitele poštovní licence. Podle þl. II bodu 2 tohoto zákona se nabytím
jeho úþinnosti stala držitelem poštovní licence do 31. prosince 2017 ýeská pošta, s.p., které
byla zákonem uložena povinnost na celém území ýeské republiky poskytovat a zajišĢovat
základní služby podle § 3 zákona o poštovních službách.
Správní orgán zaslal dne 23. ledna 2013 ýeské poštČ, s.p. oznámení o zahájení
správního Ĝízení ve vČci udČlení poštovní licence, neboĢ þl. II bod 3 zákona þ. 221/2012 Sb.
ukládá ýeskému telekomunikaþnímu úĜadu udČlit poštovní licenci osobČ podle þl. II bodu 2
tohoto zákona do 60 dnĤ ode dne nabytí jeho úþinnosti.
Vzhledem k tomu, že udČlení této poštovní licence stanoví pĜímo pĜechodná
ustanovení zákona þ. 221/2012 Sb., nebylo vyhlášeno výbČrové Ĝízení pĜedpokládané § 22
zákona o poštovních službách, které se tak uplatní až v dalších pĜípadech udílení poštovní
licence. PĜíslušným správním orgánem v tomto správním Ĝízení je Rada ýeského
telekomunikaþního úĜadu analogicky jako ve vČci udČlení poštovní licence podle § 36a
odst. 2 zákona o poštovních službách.
Podle § 21 zákona o poštovních službách je obsahem poštovní licence povinnost
zajistit všeobecnou dostupnost nČkterých nebo všech základních služeb na celém území
ýeské republiky nebo na jeho þásti (poštovní povinnost) a doba platnosti této poštovní
licence.
K þásti I. výroku.
V souladu s þl. II bodem 3 zákona þ. 221/2012 Sb. a podle § 21 zákona o poštovních
službách je obsahem poštovní licence udČlené tímto rozhodnutím povinnost zajistit
všeobecnou dostupnost všech základních služeb uvedených v § 3 zákona o poštovních
službách na celém území ýeské republiky. Správní orgán tak uložil tímto rozhodnutím
poštovní povinnost vztahující se na všechny základní služby, které jsou uvedeny v þásti I.
výroku.
Základní služby musí být nabízeny v souladu s podrobnou technickou specifikací
stanovenou vyhláškou k provedení § 3 odst. 3 zákona o poštovních službách, kterou je ke
dni vydání tohoto rozhodnutí vyhláška þ. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých
základních služeb a základních kvalitativních požadavkĤ na jejich poskytování. Tato
vyhláška stanoví zejména rozmČry jednotlivých druhĤ poštovních zásilek.
K þásti II. výroku.
Zákon o poštovních službách stanoví v § 3 odst. 2 v souladu s ustanoveními smČrnice
Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o spoleþných pravidlech
pro rozvoj vnitĜního trhu poštovních služeb Spoleþenství a zvyšování kvality služby ve znČní
smČrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008 základní
požadavky na poskytování základních služeb.
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Správní orgán v þásti II. výroku rozhodnutí stanovil držiteli poštovní licence povinnost
poskytovat základní služby tak, aby byly splnČny tyto základní obecné zákonné požadavky
na zpĤsob poskytování tČchto služeb.
Další požadavky na zpĤsob poskytování a zajišĢování základních služeb stanoví
vyhláška þ. 464/2012 Sb. v þásti základní kvalitativní požadavky. Základní kvalitativní
požadavky musí zabezpeþit zejména rychlost, spolehlivost a pravidelnost základních služeb,
dostateþnou hustotu obslužných míst zajišĢujících poštovní podání, jakož i nezbytnou úroveĖ
informovanosti uživatelĤ o zpĤsobu zajištČní základních služeb.
PlnČní poštovní povinnosti zpĤsobem, který je v souladu s tČmito základními
kvalitativními požadavky a v souladu s potĜebami veĜejnosti, vþetnČ soustavného
poskytování informací o základních službách a zpĤsobu jejich užití ukládá držiteli poštovní
licence § 33 odst. 1 zákona o poštovních službách.
Zákon o poštovních službách ukládá držiteli poštovní licence povinnost poskytovat
základní služby, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, za nákladovČ orientované ceny
s urþitými výjimkami. NákladovČ orientovanou cenou se rozumí cena, která zahrnuje
efektivnČ a úþelnČ vynaložené náklady a pĜimČĜený zisk a která se stanovuje tak, aby
zajistila návratnost investic v pĜimČĜeném þasovém období a zohlednila pĜíslušná rizika.
Výjimky, kdy neplatí tato povinnost, se vztahují na pĜípady, kdy držitel poštovní licence
sjedná ceny, které zahrnují nižší míru zisku, než je pĜimČĜený, kdy se jedná o základní
službu bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby, nebo kdy je
uplatnČna regulace cen podle § 34a zákona o poštovních službách.
Podle § 3 zákona o poštovních službách musí být základní služby poskytovány za
dostupné ceny. Za tímto úþelem ýeský telekomunikaþní úĜad sleduje vývoj úrovnČ tČchto
cen a pravidelnČ pĜezkoumává jejich dostupnost. Pokud by ýeský telekomunikaþní úĜad
zjistil, že základní služby poskytované za nákladovČ orientované ceny nejsou cenovČ
dostupné, uplatní regulaci cen vydáním rozhodnutí o cenČ.
Další povinností držitele poštovní licence je nabízet poštovní služby, na nČž se
vztahuje poštovní povinnost, podle poštovních podmínek s výjimkou pĜípadĤ, kdy zákon
o poštovních službách stanoví jinak.
K þásti III. výroku.
Platnost poštovní licence stanoví zákon þ. 221/2012 Sb. a v souladu s þl. II bodem 2
tohoto zákona je poštovní licence udČlená tímto rozhodnutím platná do 31. prosince 2017.
Úþastník Ĝízení byl správním orgánem v zaslaném oznámení o zahájení správního
Ĝízení vyzván k vyjádĜení a navržení dĤkazĤ a byla mu poskytnuta lhĤta 10 dnĤ ode dne
doruþení oznámení.
Úþastník Ĝízení ve stanovené lhĤtČ zaslal své pĜipomínky a navrhl zmČnu znČní þásti II.
výroku tak, aby byla upravena formulace v þásti týkající se poskytování základních služeb
v souladu s vyhláškou k provedení § 3 odst. 3 zákona o poštovních službách. Správní orgán
tuto pĜipomínku akceptoval a þást II. výroku upravil ve smyslu pĜipomínky.
Správní orgán oznámil dne 13. února 2013 úþastníku Ĝízení, jaké podklady pro
rozhodnutí shromáždil, a umožnil mu, aby se v souladu s § 36 odst. 3 zákona
þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, vyjádĜil k podkladĤm rozhodnutí a pĜípadnČ navrhl jejich
doplnČní. Úþastník se vyjádĜil dne 21. února 2013, kdy sdČlil, že nemá k podkladĤm
rozhodnutí a ke zpĤsobu jejich zjištČní pĜipomínek, a ani nenavrhuje jejich doplnČní.
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Sdìlení Ministerstva prùmyslu a obchodu ÈR
Podle § 35 odst. 1 zákona è. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o poštovních
službách), ve znìní pozdìjších pøedpisù, poštovní známky vydává Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR. Vydání
poštovní známky zveøejní Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR v Poštovním vìstníku.

7.

Vydání pøíležitostné poštovní známky „Vleèný remorkér – parník Péèko“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydalo dne 6. bøezna 2013 pøíležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 25 Kè z emise Historické dopravní prostøedky. Na známce je vyobrazen vleèný remorkér –
parník „Péèko“ 18.
Nejvìtší rozvoj vleèné plavby byl zahájen vynálezem
parního stroje (pozdìji nahrazen dieselovým agregátem).
K vrcholnému rozmachu plavby vleèením dochází v 19. století,
kdy je díky technice možné pohodlnì pøepravovat zboží jak po,
tak proti proudu. Koncem 20. století je vleèná plavba nahrazena tlaènou plavbou.
U nás používané parníky typu „P“, zvaná „Péèka“, byly
vrtulové parníky pùvodnì urèené pro službu v hamburském
pøístavu. Oproti tradièním øíèním vleèným parníkùm byly
kratší, širší a s vìtším ponorem. Lodní vrtule u nejvìtších
modelù dosahovaly prùmìru až dva metry. Lodì mìly krátká
kormidla, která nepøesahovala obrys zádì. K vleèení sloužil
masivní odpružený vleèný hák.
Parníky „Péèka“ byly hojnì užívány a patøily k výdobytkùm své doby. Na vltavsko-labské cestì u nás
patøily k nejrozšíøenìjším plavidlùm. Kariéra parníkù typu „P“ byla ukonèena vzestupem dieselových motorù, pro
jejich vyšší výkon.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíø Pavel Sivko, autorem rytiny obálky prvního dne
je grafik a rytec Jaroslav Tvrdoò.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech (kombinace 25 ks známek Vleèný remorkér – parník „Péèko“
a 25 ks známek Vrtulník Aero HC2-Heli Baby).
Známka má katalogové èíslo 756 a platí od 6. bøezna 2013 do odvolání.
Praha 14. bøezna 2013
Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

8.

Vydání pøíležitostné poštovní známky „Vrtulník Aero HC2 – Heli Baby“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydalo dne 6. bøezna 2013 pøíležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 25 Kè z emise Historické dopravní prostøedky. Na známce je vyobrazen vrtulník Aero HC2 –
Heli Baby.
Poèátky vývoje prvního èeského vrtulníku se datují
do 40. let 20. století v továrnì Aero. Stavba prototypu zaèala
v roce 1951, první zkušební „upoutaný“ let se konal v bøeznu
1954 a první ostrý let v prosinci téhož roku. Oficiální premiéra pro veøejnost byla uspoøádána v roce 1955 na brnìnském
veletrhu. Do sériové výroby se investovalo v roce 1957, ale
kvùli technickým problémùm s motorem byla zahájena o rok
pozdìji pod vojenským oznaèením VR-2.
Roku 1961 se zaèalo s výrobou nástupnického modelu
HC102 se silnìjším motorem o výkonu 81 kW. Z technických
lahùdek té doby bylo možné palubu vybavit interkomem
a radiostanicí. V té dobì byly všechny starší modely s oznaèením HC2 svolány a vylepšeny na model HC102.
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Další modernizace byla naplánována na rok 1963, kdy mìla být zahájena výroba modelu HC202 s novìjším motorem o maximálním výkonu 103 kW. K tomu ale nikdy nedošlo, protože armáda (ÈSLA) zaèala používat
sovìtské vrtulníky MI-1, MI-2 a MI-4.
Zbylé kusy vrtulníkù HC2 a HC102 byly pøedány Svazarmu a nìkolik jich bylo použito filmaøi ke tvorbì
filmù. Tento vrtulník byl tvùrci použit napø. i v dìtském filmu O letadélku Kánìti, kde byl pøedstavován jako malé
letadlo.
Zobrazený vrtulník je namalován dle originálu, který je vystaven v Národním technickém muzeu.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíø Pavel Sivko, autorem rytiny obálky prvního dne
je grafik a rytec Jaroslav Tvrdoò.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech (kombinace 25 ks známek Vleèný remorkér – parník „Péèko“
a 25 ks známek Vrtulník Aero HC2 – Heli Baby).
Známka má katalogové èíslo 757 a platí od 6. bøezna 2013 do odvolání.
Praha 14. bøezna 2013
Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
9.

Vydání výplatní poštovní známky „Lidová architektura“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydalo dne 6. bøezna 2013 výplatní poštovní známku nominální hodnoty 14 Kè ze série Lidová architektura. Na známce je vyobrazena chalupa è. p. 451 v mìstysu Nový
Hrozenkov, okres Vsetín.
Nový Hrozenkov leží pøi silnici mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi
v údolí Vsetínské Beèvy. Zhruba uprostøed mìstyse, bezohlednì obklopena
novodobou zástavbou se zachovala skupinka roubených chalup.
Chalupa è. p. 451 pochází z roku 1835. Je roubená, trojdílného komorového typu se dvìma štíty s podlomenicí. Bednìní štítù je kryto takzvanou laþkovou výzdobou. Severní štít obrácený do obce je obílen a pod kuklou má malovanou ornamentální výzdobu a nápis se jménem stavebníka. Kolem oken je
rovnìž bílá vápenná výzdoba – tvarované skvrny, které souvisí s povìreènou
ochranou domu. Chalupa je situována kolmo na rozhraní dvou terénních
úrovní tak, že jižní štítová stìna spoèívá na vysoké kamenné podezdívce využité
zároveò pro sklípek. Z tohoto pohledu je zobrazení na známce. Kompozici doplòují ještì dva dlabané úly.
Od roku 1977 je v objektu zøízen památník Antonína Strnadela,
významného malíøe a ilustrátora oslavujícího svým dílem zdejší kraj.
Autorem výtvarných návrhù emise je akademický malíø a grafik Jan Kavan, autorem rytiny je grafik
a rytec Bohumil Šneider.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 19 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. rotaèním
ocelotiskem v barvì fialovoèerné oceli kombinovaným hlubotiskem v barvì fialové v tiskových listech po 100 kusech.
Známka má katalogové èíslo 758 a platí od 6. bøezna 2013 do odvolání.
Praha 14. bøezna 2013
Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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