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SDĚLENÍ MINISTERSTVA 
 
 
 

112 
UDĚLENÍ LICENCE ČESKÉ POŠTĚ, S.P. 

 

Ministerstvo informatiky, jako příslušný správní orgán podle § 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním 
řízení (správní řád) a § 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. (dále jen „zákon o poštovních službách“), 
rozhodlo o žádosti účastníka řízení, státního podniku Česká pošta, s.p., se sídlem v Praze 3, Olšanská 38/9, 
IČ: 47114983, ze dne 25. 9. 2003 o udělení poštovní licence takto: 

 
Na období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 se podniku Česká pošta, s.p. uděluje poštovní licence. 
 
Uděluje se poštovní oprávnění (§ 19 písm. a) zákona o poštovních službách). Ukládá se poštovní 

závazek (§ 19 písm. b) zákona o poštovních službách), který zahrnuje 

a) poštovní služby v rozsahu podle 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. 

 
Podniku Česká pošta, s.p. se stanoví povinnost plnit poštovní závazek tak, aby byly splněny základní 

požadavky kvality podle části třetí vyhlášky č. 28/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 26. listopadu 2003. 
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113 
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, Jaroslava Hansala, Hroznová 2, České Budějovice, IČ: 62498991, ze dne 
22. 8. 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 30. září 2003. 
 
 
 

114 
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, Romana Vojtíška, Ke Střelnici 230, Písek, IČ: 72137029 ze dne 25. 7. 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 24. října 2003. 
 
 
 

115 
VÝSLEDKY KONTROLY PRODEJE POŠTOVNÍCH ZNÁMEK 

 
Ministerstvo informatiky jako regulační orgán, který je podle zákona o poštovních službách pověřen 

dohledem nad zajištěním základních služeb, provedlo kontrolu prodeje poštovních známek v období před a po 
změně ceny za obyčejnou zásilku ze 6,40 na 6,50 Kč. Kontrola se zaměřila i na schopnost České pošty 
informovat o změnách své zákazníky. 

Výsledky této kontroly se zveřejňují v Poštovním věstníku na základě ustanovení § 33 odst. 2 písm. c) 
zákona o poštovních službách. 

Prvá část kontroly se týkala prodeje známek v hodnotě 6,40 Kč. Prodej byl prověřen u 16 pražských pošt dne 
31. října 2003, tedy v poslední den, kdy ještě platila cena 6,40 Kč. Celkem u 8 pošt však již nebyla známka 
6,40 Kč k dispozici. 

Druhá část kontroly se týkala prodeje známek v hodnotě 0,50 Kč. Prodej byl prověřen u 16 pražských pošt ve 
dnech 4. a 5. listopadu 2003, tedy v době, kdy již platila cena 6,50 Kč. Známka nebyla k dispozici u 2 pošt. 

Uvedená zjištění svědčí o porušení ustanovení § 354 odst. 2 a 4 vyhlášky o základních službách držitele 
poštovní licence č. 28/2001 Sb. 

Přehled navštívených pošt s výsledky kontroly je uveden v následujících tabulkách. 
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Pošta Známka v hodnotě  
6,40 Kč Informace podaná u přepážky 

Praha 012 ano  

Praha 04 ano  

Praha 06 ne nabídnuta známka za 6,50 Kč 

Praha 106 ne známky v hodnotě 6,40 Kč jsou vyprodané; pracovnice 
odkázala na jiné pobočky 

Praha 108 ano  

Praha 21 ne známka za 6,40 Kč se už nikde nesežene; nabídnuta 
známka za 6,50 Kč 

Praha 3 ano známky v hodnotě 6,40 Kč platí jen do Vánoc 

Praha 33 ne známky v hodnotě 6,40 Kč jsou vyprodané; nabídnuta 
známka za 6,50 Kč, je přece jen o desetník dražší 

Praha 419 ne nabídnuta známka za 6,50 Kč 

Praha 42 ano  

Praha 515 ano  

Praha 612 ne nabídnuta známka za 6,50 Kč 

Praha 616 ano byla prodána poslední známka za 6,40 Kč 

Praha 74 ano 
pracovnice u přepážky sdělila, že známky v hodnotě 
6,40 Kč již nemají, ale kolegyně od vedlejší přepážky 
ji slyšela a známku prodala 

Praha 82 ne 
známky v hodnotě 6,40 Kč jsou již vyprodány, od 
1.11.2003 jsou v prodeji stejně jen za 6,50 Kč; 
nabídnuta známka za 6,50 Kč 

Praha 9 ne 
pokud by zákazník měl zásilku s sebou, pracovnice by 
ji orazítkovala výplatním strojem za 6,40 Kč; v prodeji 
jsou pouze známky za 6,50 Kč, známky v hodnotě 
6,40 Kč od 1.11.2003 neplatí 
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Pošta Známka v hodnotě 
0,50 Kč Informace podaná u přepážky 

Praha 09 ano  

Praha 011 ano profesionální jednání 

Praha 102 ne nabídnuta známka za 0,40 Kč 

Praha 111 ano  

Praha 2 ano 
nemáme, jen za 0,40 a 0,60 Kč; slyšel to pracovník 
u vedlejší přepážky, známku v hodnotě 0,50 Kč měl a 
prodal 

Praha 31 ano čekací doba 20 min.; taková známka snad neexistuje, 
zeptala se v pokladně a známky přinesla 

Praha 411 ne 

pracovnice u přepážky s označením služby „listovní 
zásilky“ odkázala na jinou přepážku, zde také neměla 
známku 0,50 Kč, ale nabídla ofrankování zásilky 
výplatním strojem 

Praha 412 ano  

Praha 5 ano  

Praha 617 ano pracovnice se přehlédla a místo známky za 0,50 Kč 
vydala známku za 6,50 Kč; na omyl byla upozorněna 

Praha 65 ano u přepážky známka nebyla, pracovnice zkontaktovala 
vedoucího, který známky přinesl 

Praha 71 ano  

Praha 86 ano  

Praha 88 ano 
nemáme, jen za 0,40 a 0,60 Kč; po otevření desek, ve 
kterých měla uloženy známky, zjistila, že má i za 
0,50 Kč  

Praha 917 ano  

Praha 94 ano  

 
 
 

116 
PŘEHLED ČESKÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK VYDANÝCH V ROCE 2003 

 
Vzhledem k ukončení emisní činnosti v letošním roce se vydává jako příloha k tomuto sdělení přehled 

českých poštovních známek vydaných v roce 2003 s jejich pořadovými katalogovými čísly. 
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117 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

TRADICE ČESKÉ ZNÁMKOVÉ TVORBY 
 

Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 20. ledna 2004 příležitostnou 
poštovní známku Tradice české známkové tvorby nominální hodnoty 6,50 Kč. 
Emise vychází k poctě tvůrce mnoha poštovních známek Jiřího Švengsbíra. 

Jiří Švengsbír (1921-1983) vytvořil za více než 30 let přes 250 rytin pro 
československé známky a obálky prvního dne vydání, řadu z nich podle 
vlastních návrhů. V této oblasti získal mnohá ocenění. Do známkové tvorby se 
J. Švengsbír nesmazatelně vepsal především svými ryteckými přepisy skvostů 
Pražského hradu a stál u zrodu vydávání známek s transpozicemi uměleckých 
děl. „Známka na známce“ J. Švengsbíra U zelené žáby z emise Domovní 
znamení a portály vyšla v hodnotě 1,80 Kčs v roce 1970. Současná známka je 
doplněna texty TRADICE ČESKÉ ZNÁMKOVÉ TVORBY, JIŘÍ A. 
ŠVENGSBÍR 1921-1983. 

Autorem výtvarných návrhů i rytin emise je ak. malíř a grafik Bedřich 
Housa. 

Známku o rozměrech 23 x 40 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním 
ocelotiskem v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě žluté, zelené, modré a hnědé v tiskových listech 
po 30 kusech. Kromě známek v archové úpravě se vydávají filatelistické sešitky s 8 známkami a 4 kupony se 
dvěma různými motivy J. Švengsbíra. Na jednom kuponu je brněnské domovní znamení s modrým lvem 
(původně část známky 60 h emise Domovní znamení a portály z roku 1970) doplněné textem EVROPSKÁ 
VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK BRNO 2005 a logem této výstavy, na druhém kuponu je znamení domu 
U tří housliček v Nerudově ulici č. 12 v Praze (původně známka 1,60 Kčs z emise Stará Praha z roku 1968). 

Známka má katalogové číslo 387 a platí od 20. ledna 2004 do odvolání. 
 
 

118 
VYDÁNÍ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU PŘÍLEŽITOSTNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU  

MILÉNIUM MĚSTA ŽATCE 
 

Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 20. ledna 2004 k miléniu města Žatce dopisnici s natištěnou 
příležitostnou poštovní známkou nominální hodnoty 6,50 Kč. Obraz známky tvoří městský znak doplněný 
textem Žatec Královské město a letopočty 1004-2004. 
 

 
 

V obrazové části dopisnice je logo oslav žateckého milénia a text 1000 let od první písemné zmínky o Žatci. 

Autorem grafické úpravy dopisnice je grafik Oldřich Pošmurný.  

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 11,50 Kč a známka platí  od 20. ledna 2004 do odvolání. 
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Příloha ke sdělení č. 115/2003 
 

PŘEHLED ČESKÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK VYDANÝCH V ROCE 2003 
 

Poř. č. Název emise Nominální hodnota Den vydání 

A 346 10. výročí České republiky         25  Kč         1.  1. 
    347 Tradice české známkové tvorby           6,40  Kč       20.  1. 
    348 
    349 

Osobnosti: Jaroslav Vrchlický 
Josef Thomayer  

          6,40  Kč 
          8  Kč 

      12.  2. 
      12.  2. 

    350 Znamení zvěrokruhu: Skopec - výplatní známka         26  Kč       12.  2. 
    351 Velikonoce           6,40  Kč       26.  3. 
    352 
    353 

Tradice lidové tvorby - krajky: Síťovaná krajka 
Paličkovaná krajka 

          6,40  Kč 
          9  Kč 

      26.  3. 
      26.  3. 

    354 Růže nad Prahou - výplatní známka s kuponem pro přítisky           6,40  Kč       26.  3. 
    355 EUROPA - Umění plakátu           9  Kč         7.  5. 
    356 
    357 

Krásy naší vlasti: Český ráj - Hruboskalsko 
Moravský kras 

        12  Kč 
        14  Kč 

        7.  5. 
        7.  5. 

    358 Dětem           6,40  Kč       28.  5.  
    359 100 let provozu Křižíkovy první elektr. dráhy Tábor-Bechyně         10  Kč       28.  5. 
 
    360 
    361 

Technické památky - nejstarší české rozhledny: 
Kleť na Českokrumlovsku 
Slovanka na Jablonecku 

 
          6,40  Kč 
          6,40 Kč 

 
      28.  5. 
      28.  5. 

    362 Sport - ME ve střelbě           9  Kč       25.  6. 

    363 Češi Evropě - Josef Dobrovský           9  Kč       25.  6. 

    364 Prezident republiky Václav Klaus - výplatní známka           6,40  Kč       30.  7. 

A 365-368 Chovatelství - akvarijní rybičky: Bojovnice pestrá 
Skalára amazonská 
Závojnatka čínská 
Terčovec zelený 

        12  Kč 
        14  Kč 
        16  Kč 
        20  Kč 

      10.  9. 
      10.  9. 
      10.  9. 
      10.  9. 

    369 
    370 

Orientální koberce: Koberec modlitební 
Koberec vázaný 

          9  Kč 
        12  Kč 

        1.10. 
        1.10. 

    371 Evropská výstava poštovních známek BRNO 2005 
Portál baziliky kláštera „Porta coeli“ v Předklášteří 

          6,50  Kč       15.10. 

    372 
    373 
    374 

Ochrana přírody - draví ptáci: Luňák červený 
Sokol stěhovavý 
Orel nejmenší 

          6,50  Kč 
          8  Kč 
          9  Kč 

      15.10. 
      15.10. 
      15.10. 

    375 
    376 
    377 

Technické památky - hasičská technika: Dřevěná stříkačka 
Motorová stříkačka 
Cas 8/Avia Daewoo 

          6,50  Kč 
         9  Kč 
       12  Kč  

      15.10. 
      15.10. 
      15.10. 

    378 Krása květů: Chrpa - výplatní známka           0,50  Kč       22 10. 
    379 Krása květů: Jiřina - výplatní známka           6,50  Kč       22.10. 
    380 Růže nad Prahou - výplatní známka s kuponem pro přítisky           6,50  Kč       22.10. 
    381 Lucerna na Novém Světě - výplatní známka s kuponem pro 

přítisky 
          9  Kč       22.10. 

    382 Prezident republiky Václav Klaus - výplatní známka           6,50  Kč         5.11. 
    383 
    384 
    385 

Umělecká díla na známkách: Max Švabinský 
Antonín Slavíček 
Agnolo Bronzino 

        17  Kč 
        20  Kč 
        26  Kč 

        5.11. 
        5.11. 
        5.11. 

    386 Vánoce           6,50  Kč         5.11. 
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