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 Sdělení Českého telekomunikačního úřadu 

10.	 Sdělení	o	zahájení	přezkumu	úrovně	kvality	a	způsobu	poskytování	a	zajišťování	základních	
služeb	 a	 jejich	 všeobecné	 dostupnosti	 na	 celém	 území	 České	 republiky	 podle	 základních	
kvalitativních	 požadavků	 a	 přezkumu	 povinnosti	 držitele	 poštovní	 licence	 poskytovat	 a	
zajišťovat	základní	služby	podle	§	37	odst.	4	zákona	o	poštovních	službách

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že s ohledem na blížící se konec platnosti stávající poš-
tovní licence, jejímž držitelem je na základě rozhodnutí Úřadu čj. ČTÚ-562/2013-610/IV. vyř. ze dne 22. února 
2013 Česká pošta, s.p., zahájil podle § 37 odst. 4 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně někte-
rých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů přezkum úrovně kvality a způsobu 
poskytování a zajišťování základních služeb a jejich všeobecné dostupnosti na celém území České republiky 
podle základních kvalitativních požadavků a přezkum nutnosti uložení povinnosti poskytovat a zajišťovat zá-
kladní služby.

Pro účely prováděného přezkumu bude Úřad získávat informace, připomínky a podněty o dostupnosti a 
kvalitě poskytovaných základních (poštovních) služeb, které budou sloužit pro vyhodnocení úrovně poskytování 
základních služeb v České republice. Na základě výsledků přezkumu Úřad vydá odůvodněný záměr uložit nebo 
neuložit povinnost poskytování některé nebo všech základních služeb na celém území státu nebo na jeho části, 
který bude předložen k veřejné konzultaci.
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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 pozdějších předpisů, poštovní známky vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Vydání 
poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v Poštovním věstníku.

11.	 Vydání	 příležitostné	 poštovní	 známky	 „Česko-slovenská	 filatelistická	 výstava	 Žďár	 nad	
Sázavou“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 27. dubna 
2016 příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 13 Kč z emise 
Česko-slovenská filatelistická výstava Žďár nad Sázavou. Na znám-
ce je symbolicky vyobrazena jedna strana filatelistického zásobníku, 
ve kterém jsou zasunuty různé známky (plus jedna z nejstarších R-
nálepek Žďáru nad Sázavou), které mají souvislost s místem konání 
výstavy.

Výstava se koná při příležitosti 180. výročí otevření listovní 
sběrny, pozdějšího poštovního úřadu ve Žďáru nad Sázavou 1. 8. 1836, 
a 130 let od zavedení R-nálepky v českých zemích 1. 10. 1886. Klub 
filatelistů 06–10 z pověření Svazu českých filatelistů je organizátorem 
2. česko-slovenské filatelistické výstavy, která se uskuteční ve dnech 
od 2. do 5. června 2016 v sále Domu kultury ve Žďáru nad Sázavou. 
Žďárští filatelisté navazují na dřívější výstavy klubové, propagační 
a oblastní, i tu dosud největší – Národní výstavu poštovních známek 
ŽĎÁR 2004, v jejímž rámci se konala soutěžní výstava PREMIÉRA.

Autorem výtvarných návrhů emise je akademický malíř a grafik 
Pavel Sivko. Autorem rytiny obálky prvního dne je grafik a rytec Bo-
humil Šneider.

Známku o rozměrech obrazové části 23 x 40 mm vytiskla Poštov-
ní tiskárna cenin Praha, a.s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech 
po 50 kusech. 

Známka má katalogové číslo 882 a platí od 27. dubna 2016 do odvolání.

Praha 24. dubna 2016

Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r. 
 ředitel odboru poštovních služeb 

a služeb informační společnosti

12.	 Vydání	výplatní	poštovní	známky	„Otakárci“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 27. dubna 2016 výplatní poštovní známku nomi-
nální hodnoty 16 Kč z emise Otakárci. Na známce je vyobrazen otakárek fenyklový a otakárek ovocný.

Otakárek fenyklový patří mezi nejkrásnější a největší denní motýly ČR (rozpětí křídel dosahuje velikosti 
7 až 9 cm). Patří mezi ohrožené druhy motýlů ČR. Otakárek ovocný obývá teplé oblasti, hlavně jižní svahy po-
kryté křovinami. V ČR je vzácnější než příbuzný otakárek fenyklový. Hojnější je v jižní Evropě, např. v Řecku, 
Chorvatsku, Španělsku, Portugalsku, kde se vyskytuje trochu odlišná forma ve dvou generacích v roce. V ČR 
je chráněný.
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Autory výtvarného návrhu emise jsou akademičtí malíři 
Jaromír a Libuše Knotkovi.

 Známku o rozměrech obrazové části 36 x 26 mm vytisk-
la Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. plnobarevným ofsetem 
v tiskových listech po 50 kusech. 

Známka má katalogové číslo 883 a platí od 27. dubna 
2016 do odvolání.

Praha 24. dubna 2016

Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r. 
 ředitel odboru poštovních služeb 

a služeb informační společnosti
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