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8 
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 3. února 2012 
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9               Čj. ČTÚ-13 966/2012-610 
 

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, 
IČO: 47114983 (dále jen „Česká pošta“), ze dne 27. ledna 2012 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek, 
vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Ke dni 1. 4. 2012 se podle § 23 odst. 6 zákona o poštovních službách mění dosavadní poštovní licence udělená 
na období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012 tak, že se vyslovuje souhlas se změnou poštovních podmínek podle návrhu 
předloženého správnímu orgánu dne 27. ledna 2012, který je přílohou tohoto rozhodnutí. 
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O d ů v o d n ě n í : 

Rozhodnutím čj. 76 026/2008-608 ze dne 5. prosince 2008 udělil správní orgán České poště na období 1. 1. 2009 
– 31. 12. 2012 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 3. března 2009 (čj. 13 057/2009-608), 
17. března 2009 (čj. 19 629/2009-608), 7. dubna 2009 (čj. 28 910/2009-608), 17. června 2009 (čj. 39 663/2009-608), 
19. června 2009 (čj. 42 887/2009-608), 30. července 2009 (čj. 66 239/2009-608), 15. října 2009 (čj. 86 773/2009-608), 
13. listopadu 2009 (čj. 93 779/2009-608), 18. prosince 2009 (čj. 79 318/2009-608), 22. prosince 2009 
(čj. 104 965/2009-608), 28. prosince 2009 (čj. 108 929/2009-608), 13. dubna 2010 (čj. 48 693/2010-610 
a čj. 48 806/2010-610), 14. května 2010 (čj. 69 666/2010-610), 11. srpna 2010 (čj. 100 801/2010-610), 26. srpna 2010 
(čj. 91 446/2010-610), 30. září 2010 (čj. 119 275/2010-610), 20. prosince 2010 (čj. 146 482/2010-610), 31. prosince 
2010 (čj. 153 203/2010-610), 4. února 2011 (čj. 9 744/2011-610), 8. března 2011 (čj. 10 080/2011-610), 11. března 
2011 (čj. 148 697/2010-610), 24. března 2011 (čj. 21 373/2011-610 a čj. 20 557/2011-610), 30. března 2011 
(čj. 26 300/2011-610), 15. dubna 2011 (čj. 33 570/2011-610), 21. dubna 2011 (čj. 37 522/2011-610), 24. května 2011 
(čj. ČTÚ-45 059/2011-610), 14. června 2011 (čj. ČTÚ-51 956/2011-610), 20. června 2011 (čj. ČTÚ-53 589/2011-610), 
29. srpna 2011 (čj. ČTÚ-78 961/2011-610) a 7. listopadu 2011 (čj. ČTÚ-99 826/2011-610) správní orgán vyslovil 
souhlas se změnou těchto poštovních podmínek. 

Dne 27. ledna 2012 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou poštovních 
podmínek v článcích 23, 28, 64 a 69. 

Navržená změna souvisí se změnou zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech (dále jen „zákon 
o občanských průkazech“) účinnou od 1. ledna 2012. Na základě této změny je možno nově vydat občanský průkaz 
i dětem mladším 15 let, přičemž spodní hranice není zákonem stanovena. 

V předchozí právní úpravě platné do 31. prosince 2011, bylo podle § 4 odst. 3 zákona o občanských průkazech 
možné o vydání občanského průkazu požádat nejdříve 60 dnů před dovršením věku 15 let. Vzhledem k této okolnosti 
nebyla Česká pošta nucena při předložení občanského průkazu kontrolovat dosažený věk, protože předložitel musel 
dosáhnout minimálně věku 14 let a 10 měsíců, přičemž ve skutečnosti se vzhledem ke lhůtě pro vyřízení žádosti jeho 
věk blížil 15 letům.  

Po změně zákona o občanských průkazech však není spodní hranice pro vydání stanovena a občanským 
průkazem mohou disponovat i děti podstatně mladší. 

Pokud by Česká pošta nezměnila své poštovní podmínky, byla by v souladu s novou právní úpravou povinna 
vydávat poštovní zásilky a poukázané peněžní částky dětem mladším 15 let, pokud by předložily občanský průkaz. 
Nezletilí mají podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, způsobilost jen k takovým 
právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. 
V případech vydání poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky osobě mladší 15 let by se tak mohlo jednat 
o neplatné právní úkony.  

Navržená změna poštovních podmínek reaguje na změnu právní úpravy a nepředstavuje žádné zhoršení 
současného stavu, neboť zpřesňuje podmínky, za jakých mohou být poštovní zásilky dodány, přičemž je v zájmu 
veřejnosti, aby byla přesně informována. 

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 ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Rady Českého 
telekomunikačního úřadu, a to na adresu Český telekomunikační úřad, odbor regulace komunikačních činností 
a poštovních služeb, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025. Rozklad lze podat rovněž přímo do datové schránky 
Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats, nebo v případě, kdy účastník řízení disponuje zaručeným elektronickým 
podpisem, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu: podatelna@ctu.cz. 

 

mailto:podatelna@ctu.cz
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Správní orgán v té souvislosti upozorňuje, že podle § 82 odst. 2 správního řádu musí být v rozkladu uvedeno, 
v čem je spatřován rozpor napadeného rozhodnutí s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo. 

Rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 38 odst. 2 zákona o poštovních službách odkladný účinek. 

Ing. Hana Hankiewiczová v.r. 
ředitelka odboru 

regulace komunikačních činností a poštovních služeb 
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Opatření č. 8                          Příloha k rozhodnutí čj. ČTÚ-13 966/2012-610 
 

ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK, 
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu čj. ČTÚ-13 966/2012-610 

 ze dne 3. 2. 2012 vysloven souhlas 

Poštovní podmínky podle rozhodnutí čj. 76 026/2008-608, ve znění rozhodnutí čj. 13 057/2009-608, 
čj. 19 629/2009-608, čj. 28 910/2009-608, čj. 39 663/2009-608, čj. 42 887/2009-608, čj. 66 239/2009-608, 
čj. 86 773/2009-608, čj. 93 779/2009-608, čj. 79 318/2009-608, čj. 104 965/2009-608, čj. 108 929/2009-608, 
čj. 48 693/2010-610, čj. 48 806/2010-610, čj. 69 666/2010-610, čj. 100 801/2010-610, čj. 91 446/2010-610, 
čj. 119 275/2010-610, čj. 146 482/2010-610, čj. 153 203/2010-610, čj. 9 744/2011-610, čj. 10 080/2011-610, 
čj. 148 697/2010-610, čj. 21 373/2011-610, čj. 20 557/2011-610, čj. 26 300/2011-610, čj. 33 570/2011-610, 
čj. 37 522/2011-610, čj. ČTÚ-45 059/2011-610, čj. ČTÚ-51 956/2011-610, čj. ČTÚ-53 589/2011-610, 
čj. ČTÚ  8 961/2011-610 a čj. ČTÚ-99 826/2011-610 se mění takto: 
 
1. V čl. 23 odst. 5 písm. a) se slova „a že mu nebyl dosud vydán občanský průkaz“ zrušují. 
 
2. V článku 28 odstavec 1 zní: 

„1. Jestliže se od příjemce podle článku 23 až 26 vyžaduje, aby způsobem podle čl. 23 odst. 1 prokázal určité 
skutečnosti, podnik mu dodá poštovní zásilku jen za podmínky, že příjemce občanským průkazem, nebo jiným 
dokladem podle čl. 23 odst. 1 prokáže věk nejméně 15 let.“. 

 
3. V čl. 64 odst. 5 písm. a) se slova „a že mu nebyl dosud vydán občanský průkaz“ zrušují. 
 
4. V článku 69 odstavec 1 zní: 

„1. Jestliže se od příjemce podle článku 64, 66 nebo 67 vyžaduje, aby způsobem podle čl. 64 odst. 1 prokázal 
určité skutečnosti, podnik mu vyplatí poukázanou peněžní částku jen za podmínky, že příjemce občanským 
průkazem, nebo jiným dokladem podle článku 64 odst. 1 prokáže věk nejméně 15 let.“. 
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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 zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
v Poštovním věstníku. 

 
 
 

____________________________________________ 
 
 
 

9 
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

REGIONÁLNÍ MOTIV S KUPONY URČENÝMI PRO PŘÍTISKY 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 21. března 2012 
výplatní poštovní známku s kupony určenými pro přítisky. Na známce s nominální 
hodnotou zastoupenou písmenem „A“ je vyobrazen turista před rozcestníkem. Písmeno 
„A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g podle Ceníku 
základních poštovních služeb v aktuálním znění (v současné době ve výši 10 Kč). 

Známka vychází v upraveném tiskovém listu (UTL) s 9 známkami a 12 kupony. 
Tři kupony na pravém okraji tiskového listu jsou opatřeny kresbami: dva turisté nesoucí 
rozcestník, turista otec a syn sedící na rozcestníku a na třetím kuponu je turistka 
zalévající rozcestník. Na ostatních kuponech je k datu vydání turista nesoucí rozcestník 
na rameni. Část nákladu je vytištěna s prázdnými kupony, na něž budou dodatečně 
zhotovovány přítisky podle přání zákazníka. 

Autorem výtvarného návrhu známky je ak. malíř a grafik Jiří Slíva. 

Známku o rozměrech 23 x 30 mm s kuponem stejné velikosti vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., 
plnobarevným ofsetem. 

Známka má katalogové číslo 715 a platí od 21. března 2012 do odvolání. 
 
 
Praha 15. března 2012 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti 

 
 
 
 

10 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

OSOBNOSTI: JOHANN GREGOR MENDEL 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 4. dubna 2012 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 20 Kč z emise Osobnosti, zobrazující zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela. 
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Johann Gregor Mendel se narodil 20. července 1822 v Hynčicích 
ve Slezsku. Po absolvování základní školy v Hynčicích a gymnázia v Opavě se 
v roce 1840 zapsal na Filozofickou fakultu Univerzity v Olomouci. V roce 
1843 byl přijat jako novic do augustiniánského kláštera sv. Tomáše v Brně 
a přijal řádové jméno Gregor. Roku 1845 začal studovat teologii a o 2 roky 
později – ve věku 25 let – byl vysvěcen na kněze. Později učil na gymnáziu ve 
Znojmě. Když však nesložil zkoušky potřebné ke stálému učitelskému místu, 
odjel studovat do Vídně. Tam se mu dostala do ruky kniha popisující pokusy 
prováděné na rostlinách. To se Mendelovi stalo osudným. Od roku 1854 

vyučoval fyziku a biologii na státní škole, jinak vedl poklidný život v brněnském klášteře, na jehož pozemku měl malou 
zahrádku. Tam pěstoval hrách a zkoumal, jak se u dceřiných rostlin projevují různé vlastnosti rodičů. Pěstoval rostliny 
po mnoho generací, vedl si přesné zápisky. Na jejich základě vypracoval soubor pravidel objasňujících zákony 
dědičnosti. Jeho průkopnická práce byla poprvé publikována v roce 1865. Tyto pokusy s hrachem mu právem přinesly 
titul “otce genetiky”. V roce 1883 Mendel vážně onemocněl a dne 6. ledna 1884 zemřel, je pochován na brněnském 
Ústředním hřbitově do hrobky augustiniánů. Rekviem v kostele při jeho pohřbu dirigoval později světoznámý skladatel 
Leoš Janáček. 

Autorem výtvarného návrhu emise je ak. malíř Karel Šafář, autorem rytin je grafik a rytec Bohumil Šneider. 

Známku o rozměrech obrazové části 40 x 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., rotačním 
ocelotiskem v barvě tmavozelené, kombinovaným hlubotiskem v barvách světlezelené, oranžové, modrofialové 
a fialové v tiskových listech po 50 kusech. 

Známka má katalogové číslo 716 a platí od 4. dubna 2012 do odvolání. 
 
 
Praha 15. března 2012 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti 
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OPRAVA 

 
Sdělením 6 Poštovního věstníku č. 2/2012 bylo oznámeno vydání příležitostné poštovní známky nominální 

hodnoty 18 Kč z emise Krásy naší vlasti – sochy Matyáše B. Brauna na Kuksu. Na známce je zobrazena socha 
Moudrosti místo nesprávně uvedené sochy Láska.  

Za nedopatření se omlouváme.  
 
 
Praha 15. března 2012 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti 
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