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I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA
85
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 zákona č. 517/2002 Sb., zveřejňuje
výzvu k podávání žádostí o udělení poštovní licence.
Poštovní licencí se jejímu držiteli ukládá povinnost poskytovat a zajišťovat následující základní služby (poštovní
závazek):
b) poštovní služby, jejichž rozsah vyplývá z vyhlášky č. 28/2001 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), ve znění vyhlášky č. 5/2002 Sb. a vyhlášky č. 536/2002 Sb.,
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 1.1.-31.12.2004. Na toto období bude udělena pouze jedna poštovní
licence; na udělení licence není právní nárok.
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Poštovní licenci lze udělit pouze právnické osobě, která splňuje požadavky podle § 21 odst. 1 zákona o poštovních
službách.
Při rozhodování o udělení poštovní licence se postupuje podle zákona o poštovních službách a podle zákona
o právním 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 30.9.2003 Ministerstvu informatiky, Havelkova 2,
130 00 Praha 3.
Ing. Eduard Prandstetter
ředitel odboru poštovních služeb

86
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 „ZPSL“), rozhodlo o žádosti účastníka řízení, Profi
Courier v.o.s., se sídlem v Plzni, Národní 11, IČ: 26357771, ze dne 3.6.2003 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 3. července 2003.

II. SDĚLENÍ ČESKÉ POŠTY, s.p.
87
ZMĚNY POŠTOVNÍCH PODMÍNEK ČESKÉ POŠTY, S.P. - ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY
Na základě oboustranné dohody o výměně mezinárodních poštovních poukázek mezi poštovní správou Polska a
Českou poštou, s.p., může odesílatel od 1. května 2003 použít adresy poste restante.
S účinností od 7. srpna 2003 dochází ke změnám Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Základní poštovní služby,
a to v textech článků 4, 5, 12, 21, 24, 48, 102 a 103. Poštovní podmínky jsou k nahlédnutí na všech poštách a
internetových stránkách České pošty, s.p., na adrese www.cpost.cz.
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88
ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK ČESKÉ POŠTY, S.P. - OSTATNÍ SLUŽBY
S účinností od 1. srpna 2003 dochází ke změně Poštovních podmínek služby Obchodní balík a Poštovních podmínek
služby Profi balík. Poštovní podmínky obou služeb jsou k nahlédnutí na všech poštách a internetových stránkách České
pošty, s.p., na adrese www.cpost.cz.
Vydáním nových podmínek se ruší:
− Poštovní podmínky služby Obchodní balík platné od 1. září 2002,
− Poštovní podmínky služby Profi balík platné od 1. září 2002,
včetně jejich pozdějších změn a doplňků.
89
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI NOVÉ POŠTY 609 00 BRNO 9
Dnem 22. září 2003 zahájí činnost nová pošta 609 00 Brno 9 na adrese Náměstí 28. dubna 2/1069. Pošta nebude
zajišťovat doručování zásilek.
Hodiny pro veřejnost:
pondělí - pátek

08.00 - 11.00

13.00 - 18.00

90
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI NOVÉ POŠTY 348 09 VYSOČANY
Dnem 1. října 2003 zahájí v okrese Tachov činnost nová pošta 348 09 Vysočany, která bude umístěna v industriální
zóně. Pošta nebude zajišťovat doručování zásilek.
Hodiny pro veřejnost:
pondělí - pátek

08.00 - 11.00

13.00 - 16.00

91
ZRUŠENÍ POŠTOVNY 348 98 BOR-VYSOČANY
Dnem 1. října 2003 bude zrušena poštovna 348 98 Bor-Vysočany.

92
ZMĚNA POŠTOVNÍHO OBVODU
S účinnosti od 1. října 2003 budou v okrese Prostějov přeřazeny do obvodu pošty 798 03 Plumlov obce Holubice,
Okluky, Stínava a Vícov z obvodu pošty 798 43 Ptení.
93
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY
U příležitosti 790. výročí založení města Bruntálu bude ve dnech 1. - 26. září 2003 na poště 792 01 Bruntál 1
používána cenná nálepka APOST s přítiskem „790 r.města“.
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