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 Sdělení Českého telekomunikačního úřadu 

27.	 Ověření	dodržování	pravidel	pro	přiřazování	nákladů	na	jednotlivé	služby,	na	něž	se	vztahuje	
poštovní	povinnost	držitele	poštovní	licence	za	rok	2016

Český telekomunikační úřad (dále „ČTÚ“) podle § 33a odst. 4 zákona č. 29/2000 Sb.,  o poštovních službách 
a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), sděluje, že auditorská firma BDO Audit s. r. o. (dále 
„Nezávislý ověřovatel“) provedla ověření dodržování pravidel, podle nichž jsou náklady společné pro více čin-
ností držitele poštovní licence přiřazovány jednotlivým službám, na něž se vztahuje poštovní povinnost, a to při 
alokaci nákladů v nákladových účetních systémech držitele poštovní licence, tj. České pošty, s.p., za rok 2016. 
Nezávislý ověřovatel prověřoval shodu oddělené evidence nákladů a výnosů s požadavky čl. 14 Směrnice č. 
97/67/EC, zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, s vyhláškou č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené 
evidence nákladů a výnosů a s pravidly, podle nichž jsou náklady společné pro více činností držitele poštovní 
licence přiřazovány jednotlivým základním službám.
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Pravidla, podle nichž jsou náklady společné pro více činností držitele poštovní licence přiřazovány jed-
notlivým základním službám, na něž se vztahuje poštovní povinnost, schválil ČTÚ rozhodnutím čj. ČTÚ-
87 513/2013-611/V. vyř.

Výsledky ověření systému evidence nákladů České pošty, s.p., za rok 2016 Nezávislým ověřovatelem jsou 
uvedeny v příloze ve zprávě „Zpráva nezávislého auditora o ověření shody výsledků oddělené evidence nákladů 
a výnosů s metodikou Českého telekomunikačního úřadu“.

čj. ČTÚ-50 044/2017-611 
odbor ekonomické regulace

Příloha: reprodukce dokumentu na str. 69 – 75
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BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrována u Rejstříkového soudu Praha, oddíl C, vložka 7279, auditorské oprávnění Komory 
auditorů ČR č. 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným registrované ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých 
členských firem BDO. 

1. VÝSLEDEK OVĚŘENÍ 

Provedli jsme ověření přiložených výsledků oddělené evidence nákladů a výnosů Česká pošta, 
s. p. za účetní období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Za oddělenou evidenci nákladů a výnosů je 
odpovědná Česká pošta, s. p. Naší odpovědností je ověřit shodu oddělené evidence nákladů a 
výnosů s požadavky čl. 14 Směrnice č. 97/67/EC, zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, 
vyhláškou č. 465/2012 Sb. a pravidlech obsažených v Dokumentaci systému oddělené účetní 
evidence společnosti Česká pošta, s. p. vydané rozhodnutím čj. ČTÚ-87 513/2013-611/V. vyř. 

Ověření jsme naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že oddělená 
evidence nákladů a výnosů neobsahuje významné nesprávnosti. Proces ověření zahrnoval 
ověření datových podkladů, na jejichž základě byla oddělená evidence nákladů a výnosů 
sestavena, a posouzení metod použitých pro sestavení oddělené evidence nákladů a výnosů. 
Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro konstatování 
výsledku ověření. 

Podle našeho názoru je oddělená evidence nákladů a výnosů České pošty, s. p. za účetní 
období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ve všech významných ohledech sestavena v souladu s 
požadavky čl. 14 Směrnice č. 97/67/EC, zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, 
vyhláškou č. 465/2012 Sb. a pravidlech obsažených v Dokumentaci systému oddělené 
účetní evidence společnosti Česká pošta, s. p. vydané rozhodnutím čj. ČTÚ-87 513/2013-
611/V. vyř. 

 

V Praze, dne 30. června 2017 

 

Auditorská společnost:      Statutární auditor: 

 

 

BDO Audit s.r.o. Ing. Ondřej Šnejdar  

evidenční číslo 018 evidenční číslo 1987  
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BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrována u Rejstříkového soudu Praha, oddíl C, vložka 7279, auditorské oprávnění Komory 
auditorů ČR č. 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným registrované ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých 
členských firem BDO. 

2. VÝCHOZÍ SITUACE 

Podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách držitel poštovní licence je povinen vést 
oddělenou evidenci nákladů a výnosů spojených s poskytováním jednotlivých základních služeb, 
které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, a ostatních služeb tak, aby byly zajištěny podklady 
pro výpočet čistých nákladů pro jednotlivé základní služby, pro regulaci cen základních služeb a 
pro prokázání skutečnosti, že nedochází ke křížovému financování mezi základními službami, 
které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, a ostatními službami.  

Český telekomunikační úřad vyhláškou č. 465/2012 Sb. blíže stanoví způsob vedení oddělené 
evidence nákladů a výnosů, metodiku účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování 
včetně stanovení přiměřeného zisku a strukturu vykazování informací. 

Systém oddělené evidence nákladů, výnosů a vloženého kapitálu na produkty na České poště, 
s. p. je popsán v dokumentu Dokumentace systému oddělené účetní evidence společnosti Česká 
pošta, s. p., který byl schválen Českým telekomunikačním úřadem. 

Česká pošta, s. p., jako držitel poštovní licence, musí dle § 33a odst. 4 zákona č. 29/2000 Sb. 
zajistit, že dodržování schválených pravidel oddělené evidence nákladů a výnosů bude jednou 
ročně ověřeno osobou odborně způsobilou a nezávislou na držiteli poštovní licence. 

Společnost BDO audit s.r.o. (dále také Auditor) zpracovala toto ověření oddělené evidence 
nákladů a výnosů České pošty, s. p. za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016. 
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BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrována u Rejstříkového soudu Praha, oddíl C, vložka 7279, auditorské oprávnění Komory 
auditorů ČR č. 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným registrované ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých 
členských firem BDO. 

3. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STRUKTURU A OBSAH VYKAZOVANÝCH INFORMACÍ 

Způsob vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence upravil Český 
telekomunikační úřad vyhláškou č. 465/2012 Sb. Vyhláška stanoví metodiku účelového členění 
nákladů a výnosů a jejich přiřazování, způsob vedení oddělené evidence nákladů a výnosů, výši 
přiměřeného zisku a strukturu vykazovaných informací. 

Držitel poštovní licence je povinen členit náklady a výnosy podle účelu, na který byly 
vynaloženy nebo se kterým souvisí. Toto členění musí být alespoň tak podrobné, aby každá 
základní služba obsažená v jeho poštovní licenci byla sledována odděleně. Ostatní služby 
mohou být sdruženy do tolika skupin, aby nebyl zpochybněn účel oddělené evidence. 

Držitel poštovní licence musí rozlišovat náklady v souladu se svou organizační strukturou 
v systému vnitropodnikového účetnictví tak, aby bylo zachyceno místo vzniku nákladů. Dále je 
povinen rozlišovat při účelovém členění nákladů procesy a činnosti v návaznosti na využití 
poštovní sítě při zajišťování poštovních služeb. 

Přímé náklady musí držitel poštovní licence přiřazovat přímo činnosti nebo službě, se kterou 
přímo souvisejí. Za společné náklady se považují nepřímé náklady a ostatní (režijní) náklady. 
Nepřímé náklady je držitel poštovní licence povinen přiřazovat na základě příčinné souvislosti 
s procesy, činnostmi nebo poskytovanými službami pomocí vazby na jinou kategorii nákladů 
nebo na jinou technickou veličinu vyjádřenou ve formě alokačních klíčů. Ostatní náklady 
(režijní) se přiřazují pomocí vazby na již přiřazené náklady. 

Pro přiřazování nákladů a výnosů, které jsou společné jak pro služby poskytované na základě 
poštovní licence, tak pro ostatní služby, držitel poštovní licence musí použít stejné alokační 
klíče. 

Držitel poštovní licence má povinnost vést odděleně náklady, které se nepřiřazují, a 
nekalkulované výnosy. 

Oddělená evidence přímých nákladů, nepřímých nákladů a ostatních nákladů a výnosů musí být 
vedena tak, aby bylo prokazatelné, že žádné náklady ani výnosy nebyly započteny nebo 
přiřazeny více než jedenkrát. Evidence musí být úplná, srozumitelná a průkazná. 

Držitel poštovní licence je povinen předložit výsledky oddělené evidence nákladů a výnosů 
prostřednictvím výkazů uvedených v příloze k vyhlášce č. 465/2012 Sb. 
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BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrována u Rejstříkového soudu Praha, oddíl C, vložka 7279, auditorské oprávnění Komory 
auditorů ČR č. 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným registrované ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých 
členských firem BDO. 

4. ZPŮSOB OVĚŘENÍ VÝKAZŮ ODDĚLENÉ EVIDENCE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ 

Provedli jsme ověření oddělené evidence nákladů a výnosů Česká pošta, s. p. za účetní období 
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 

Ověření shody oddělené evidence nákladů a výnosů Česká pošta s požadavky čl. 14 Směrnice č. 
97/67/EC, zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, vyhláškou č. 465/2012 Sb. a 
pravidlech obsažených v Dokumentaci systému oddělené účetní evidence společnosti Česká 
pošta, s. p. vydané rozhodnutím čj. ČTÚ-87 513/2013-611/V. vyř. bylo založeno na vzájemném 
a neoddělitelném ověření následujících skutečností: 

 ověření metodiky; 

 ověření modelu; 

 ověření výkazů. 

Provedli jsme postupy odsouhlasené ze strany České pošty, s. p., které byly projednány se 
zástupci Českého telekomunikačního úřadu. Tyto postupy představují nezávislé ověření, nejsou 
finančním auditem dle zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a poskytují tedy nižší stupeň 
jistoty než takovýto audit. Naše zpráva vychází z informací poskytnutých vedením, 
předložených písemných podkladů a navazujících analytických postupů. 

S ohledem na rozsah nákladového systému, množství zavedených alokačních pravidel a výjimek, 
úroveň detailu, na jakém systém náklady na produkty alokuje, realizaci systému 
v programovém prostředí SAP, jsme neprováděli zejména následující postupy:  

 neověřovali jsme auditovanou účetní závěrku, zůstatky hlavní knihy, analytickou 
evidenci, zůstatky nákladových středisek, 

 neověřovali jsme nefinanční vstupy nákladového systému kromě ověření vzorku 
normativů spotřeby práce, 

 neprováděli jsme novou kalkulaci celého modelu, 

 neprováděli jsme analýzu přiměřeného zisku, 

 neprováděli jsme analýzu způsobu stanovení vnitropodnikových cen a pravidel pro 
rozúčtování výše nákladů prostřednictvím účtů 599/699, 8*/9* 

 

Provedené ověřovací postupy a veškeré naše závěry z provedených ověřovacích prací jsou 
uvedeny dále v této zprávě. 
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BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrována u Rejstříkového soudu Praha, oddíl C, vložka 7279, auditorské oprávnění Komory 
auditorů ČR č. 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným registrované ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých 
členských firem BDO. 

4.1 Ověření metodiky 

Ověření metodiky probíhalo v následujících krocích: 

a) Ověření souladu s běžnými přístupy uplatňovanými v regulovaných odvětvích 

b) Ověření souladu s příslušnou domácí legislativou a s další související legislativou EU 

c) Ověření souladu se schválenou metodikou 

d) Ověření alokačních veličin použitých při alokacích nákladů z hlediska příčinné 
souvislosti 

e) Ověření kontrolních mechanismů v Česká pošta, s. p. souvisejících s nákladovým 
modelem 

f) Ověření organizačně-procesního zabezpečení procesu údržby modelu a souvisejícího 
sběru dat 

g) Ověření dostatečnosti dokumentace nákladového modelu 

4.2 Ověření modelu 

Ověření modelu probíhalo v následujících krocích: 

a) Ověření nákladů v modelu na finanční výkazy za daný kalendářní rok včetně ověření 
vyjmutí všech neuznaných nákladů 

b) Ověření druhotné alokace nákladů včetně překrytí/nedokrytí při alokaci nákladů 
prostřednictvím účtů 599/699, 8*/9* 

c) Ověření alokace nákladů specifických středisek na střediska hlavní činnosti 

d) Ověření alokace nákladů středisek hlavních činností na procesy 

e) Ověření alokace nákladů středisek Mezinárodního provozu 

f) Ověření alokace nákladů z procesů na produkty 

g) Ověření dopadu meziroční změny alokačních pravidel na náklady vybraných procesů a 
na základní službu jako celek 

h) Ověření implementace normativů spotřeby práce, jehož hodnoty byly schválené 
rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu, dle reálných hodnot v systému SAP 

4.3 Ověření výkazů 

Ověření výkazů probíhalo v následujících krocích: 

a) Ověření sestavení regulačních výkazů oddělené evidence nákladů a výnosů 

b) Ověření struktury a formy výkazů oddělené evidence nákladů a výnosů na předepsanou 
formu 

c) Ověření na základě meziročního srovnání 
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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.

28.	 Vydání	příležitostného	poštovního	aršíku	„Ochrana	přírody:	Zoologické	zahrady	II.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 6. září 2017 příležitostný poštovní aršík „Ochrana 
přírody: Zoologické zahrady II.“ se 4 známkami a 4 kupóny. Na známce s nominální hodnotou 16 Kč věnované 
ZOO Chomutov je zubr evropský. Na známce v nominální hodnotě 20 Kč věnované ZOO Hodonín je zobrazen lev 
jihoafrický a šimpanz. Na známce s hodnotou 24 Kč věnované ZOO Brno je vyobrazen medvěd lední. Na posled-
ní známce, která je věnována ZOO Plzeň a má nominální hodnotu 30 Kč, je zobrazen nosorožec indický a varan.

Na kuponech a okrajích aršíku jsou vyob-
razeny další vzácné druhy zvířat našich před-
ních zoologických zahrad. Po úspěšné emisi 
Zoologické zahrady I. přichází její pokračová-
ní, které dává možnost představit prostřednic-
tvím aršíku i další významné zahrady v ČR 
– ZOO Chomutov, ZOO Hodonín, ZOO Brno 
a ZOO Plzeň. 

Autory aršíku jsou akademičtí malíři 
a grafici Libuše a Jaromír Knotkovi, autorem 
rytiny aršíku je grafik a rytec Martin Srb.

Aršík se známkami je tištěn archovou 
kombinací s plnobarevným ofsetem ve spoje-
ní s rytinou. Jednotlivé známky aršíku mají 
velikost 50 × 40 mm. Kupony mají velikost 
23 × 19 mm. Aršík byl vytištěn Poštovní tiskár-
nou cenin Praha a. s.

Známky mají katalogová čísla od 936–
939 vzestupně podle nominálních hodnot 
a platnost od 6. září 2017 do odvolání.

Praha 25. srpna 2017

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 zástupce ředitele odboru poštovních služeb 

a služeb informační společnosti

29.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Technické	památky:	Veřejné	plynové	osvětlení	ulic	–	
170	let“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 6. září 2017 příležitostnou poštovní známku nomi-
nální hodnoty 16 Kč z emise Technické památky: Veřejné plynové osvětlení ulic – 170 let. Na známce je využito 
motivu historické plynové lampy. 

Veřejné osvětlení v ulicích Prahy se poprvé objevilo v roce 1623, kdy byla pražským měšťanům uložena 
povinnost v případě napadení města zapálit smolné věnce ve smolných koších. O sto let později už byly hlavní 
pražské ulice vybaveny pouličními olejovými svítidly. Roku 1838 začala jednání vedení města o nahrazení za-
staralých lamp na olej či petrolej osvětlením plynovým. Prvních 200 plynových hořáků se v Praze rozzářilo 15. 
září 1847. Této události předcházelo v prosinci roku 1844 přijetí projektu Vratislavské plynárenské společnosti 
vedením města Prahy. Tato společnost se zavázala po dobu 20 let osvětlovat 66 ulic a náměstí na Starém Městě, 
27 ulic na Novém Městě a 21 ulic a náměstí na Malé Straně. Po vypršení jejího monopolu na dodávky plynu byla 
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v dubnu roku 1866 uvedena do provozu pražská obecní plynárna na Žižkově, 
zřízená přímo magistrátem. V roce 1871 bylo v Praze nainstalováno 2 598 
plynových lamp. Ještě v roce 1940 v Praze svítilo více než 9 tisíc svítilen 
na plyn. Jako poslední byly na elektřinu převedeny osmiramenné stožáry 
na Hradčanském náměstí a v Loretánské ulici v dubnu 1985. Po 17 letech se 
ale plyn do pražských ulic vrátil. Plynové lampy se tak objevily v Michalské 
ulici na Starém Městě, v Celetné ulici nebo na Staroměstském náměstí.

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Pavel 
Sivko. Autorem rytiny známky je grafik a rytec Miloš Ondráček.

Známku o rozměrech obrazové části 23 × 40 mm a kupony o velikosti 
23 × 19 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. rotačním ocelotiskem 
kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 30 kusech. Kromě známek 
v archové úpravě se vydávají filatelistické sešitky s 8 známkami a 4 kupony.

Známka má katalogové číslo 940 a platí od 6. září 2017 do odvolání.

Praha 25. srpna 2017

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 zástupce ředitele odboru poštovních služeb 

a služeb informační společnosti

30.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Odbojová	skupina	Tři	králové“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 6. září 2017 příležitostnou poštovní známku nomi-
nální hodnoty 16 Kč z emise Odbojová skupina Tři králové. Na známce autor zachytil portréty Josefa Balabána, 
Václava Morávka a Josefa Mašína. 

Tři králové byl krycí název daný gestapem 
zpravodajsko-sabotážní skupině Obrany národa 
tvořené pplk. Josefem Balabánem, pplk. Josefem 
Mašínem a št. kpt. Václavem Morávkem. Skupi-
na se zaměřovala na sběr zpravodajských infor-
mací, přípravu a provádění sabotážních a diverz-
ních akcí. Skupina se v rámci vznikající Obrany 
národa začala formovat krátce po okupaci Čech 
a Moravy v březnu 1939. Začátkem jara 1940 se 
německým bezpečnostním orgánům podařilo té-
měř zlikvidovat celou jednu garnituru českého 
odboje. Třem králům se odhalení vyhnulo zejmé-
na z důvodu přísného dodržování konspiračních 
opatření. Jako prvního ze Tří králů se gestapu 
podařilo 22. dubna 1941 dopadnout pplk. Josefa 
Balabána. Při krátké přestřelce byl zraněn a za-
tčen. Přestože ho vyšetřovatelé při výslechu pod-
robili mučení, své spolupracovníky neprozradil. Popraven byl 3. října 1941. Jako druhý byl 13. května 1941 
zatčen pplk. Josef Mašín, když zajišťoval radiové vysílání do Londýna. Do bytu v domě v ulici Pod Terebkou, 
v Praze-Nuslích tehdy vpadlo gestapo. Pplk. Josef Mašín, který kryl střelbou ústup št. kpt. Václava Morávka 
a radisty Františka Peltána, byl zraněn a posléze zatčen. I on byl při výsleších mučen, ale nic neprozradil. 
Zemřel 30. června 1942 před popravčí četou na kobyliské střelnici. Št. kpt. Václav Morávek, který jako jediný 
z trojice zůstal na svobodě, pokračoval v ilegální činnosti. Dále udržoval kontakt s Paulem Thümmelem a pře-
bíral od něj zpravodajské informace. To se mu stalo ale osudným. 21. března 1942 se Morávek pokusil osvobodit 
svého spolupracovníka Václava Řeháka. Při následné přestřelce byl raněn a poblíž Prašného mostu v Praze se 
zastřelil (dle jiných zdrojů ho, již těžce zraněného, zastřelil příslušník gestapa).

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Karel Zeman. 
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Známku o rozměrech obrazové části 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarev-
ným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 941 a platí od 6. září 2017 do odvolání.

Praha 25. srpna 2017

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 zástupce ředitele odboru poštovních služeb 

a služeb informační společnosti

31.	 Vydání	výplatní	písmenové	poštovní	známky	„Mauritius	v	Česku“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 6. září 2017 výplatní písmenovou poštovní známku 
nominální hodnoty „A“ z emise Mauritius v Česku. Na známce je reprodukován legendární MODRÝ MAURITI-
US v grafickém podání na zlatém pozadí. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard 
do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 16 Kč.

Červený a modrý Mauritius Post Office jsou mezi veřejností bezesporu 
těmi nejznámějšími známkami světa. Na světě existuje jen 12 exemplářů mod-
ré varianty (2 pence) a 14 červených (1 penny). Vydány byly 20. 9. 1847 na ost-
rově Mauricius, každá po 500 kusech. Hodnotnější verzi určuje především nápis 
POST OFFICE.

Autory výtvarného návrhu emise jsou grafici Libuše Knotková a Kamil 
Knotek. 

Známku o rozměrech obrazové části 26 × 36 mm vytiskla Poštovní tis-
kárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem se speciálním  použitím imitace 
„zlaté barvy“. 

Známka má katalogové číslo 942 a platí od 6. září 2017 do odvolání.

Praha 25. srpna 2017

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 zástupce ředitele odboru poštovních služeb 

a služeb informační společnosti

32.	 Vydání	příležitostné	poštovní	dopisnice	„PRAGA	PICCOLA“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 6. září 2017 příležitostnou poštovní dopisnici „PRA-
GA PICCOLA“ s natištěnou písmenovou známkou „A“ s vyobrazením loga veletrhu Sběratel. Známka s písme-

nem „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní 
obyčejné psaní – standard do 50 g dle ce-
níku základních poštovních služeb v ak-
tuálním znění – ke dni vydání ve výši 
16 Kč. Příležitostná dopisnice pracuje 
s motivem starého letiště, historického 
letadla a historického automobilu.

Veletrh Sběratel je největším se-
tkáním sběratelů v oblasti filatelie a nu-
mismatiky ve střední a východní Evropě, 
kterého se každý rok účastní přes 230 
vystavovatelů a na 12 000 návštěvníků. 
Organizátoři veletrhu se snaží připravit 
pro návštěvníky atraktivní doprovodný 
program, který by nadchl pro sběratel-
ství nové zájemce z řad široké veřejnosti. 
Program probíhá pod hlavičkou výstavy 
Praga Piccola a zahrnuje zajímavé filate-
listické exponáty, raritní mince, medaile 
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a bankovky a atraktivní sběratelská témata. Výstava se také snaží zachytit aktuální sběratelské trendy, před-
stavit je na veletrhu a umožnit tak lidem, kteří je sledují, seznámit se s tradičními sběratelskými nomenkla-
turami. 

Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem. Pod logem České pošty je 
umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek. Pod známkou se nachází mikrolinka Česká pošta, PTC, 
2017.

Příležitostná dopisnice platí od 6. září 2017 do odvolání.

Praha 25. srpna 2017

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 zástupce ředitele odboru poštovních služeb 

a služeb informační společnosti

33.	 Vydání	výplatní	písmenové	poštovní	známky	„Pošta	Partner“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 6. září 2017 výplatní písmenovou poštovní známku 
nominální hodnoty A z emise Pošta Partner. Na známce je zobrazena postava, která v ruce drží červené srdce. 
Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních 
služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 16 Kč.

Česká pošta pokračuje i v tomto roce v projektu Pošta Partner. Pošta Part-
ner je plnohodnotnou alternativou pošty. Rozdíl spočívá v tom, že je provozována 
třetí osobou, nikoli Českou poštou. Z hlediska poskytovaných základních poštov-
ních služeb není mezi poštovní pobočkou a Poštou Partner žádný rozdíl. Pošta 
Partner poskytuje všechny základní služby, tj. příjem a výdej listovních a balí-
kových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, vybrané bankovní služby, 
výplatu důchodů, SIPO, prodej poštovních cenin a zboží, prodej kolkových zná-
mek a vybrané služby, jako jsou například On-line dobíjení předplacených SIM 
karet, prodej losů okamžitých loterií, prodej dálničních kupónů a volný prodej 
tisku.

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Jan 
Ungrád. 

Známku o rozměrech obrazové části 19 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna 
cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 100 kusech a se-
šitku obsahujícím 5 kusů známek. 

Známka má katalogové číslo 943 a platí od 6. září 2017 do odvolání.

Praha 25. srpna 2017

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 zástupce ředitele odboru poštovních služeb 

a služeb informační společnosti

34.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Spolek	českých	umělců	grafiků	Hollar	–	100	let“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. září 2017 příležitostnou poštovní známku no-
minální hodnoty 20 Kč z emise Spolek českých umělců grafiků Hollar – 100 let. Na známce je podobizna Václava 
Hollara, který v ruce drží logo spolku Hollar.

Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR patří k našim nejstarším a současně nejvýznamnějším umě-
leckým sdružením. Po celou dobu své existence se významně podílelo na utváření moderní české kultury. Bylo 
založeno již v roce 1917, ještě před vznikem samostatného československého státu, s cílem podpořit rozvoj čes-
kého umění, a to volné umělecké grafiky. Do svého názvu přijalo jméno slavného českého rytce Václava Hollara 
(1607–1677). Iniciátorem vzniku sdružení českých umělců grafiků HOLLAR byl v té době již světově známý 
grafik T. F. Šimon, k němuž se připojila řada dalších významných českých umělců, jako byli M. Švabinský, V. 
Preissig, F. Kupka, V. Stretti, Z. Braunerová, F. Bílek, J. Konůpek a další. Mezi jeho předsedy v prvních deseti-
letích činnosti patřili např. T. F. Šimon, M. Švabinský, V. Stretti, F. Kobliha, L. Šimák a J. Šváb. Svou činnost 
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obnovilo sdružení v roce 1990. Předsedou byl opět J. Šváb. Od roku 1995 do roku 
2015 byl předsedou ak. mal. Vladimír Suchánek, od roku 2015 je předsedou spol-
ku Pavel Piekar.

Autorem výtvarného návrhu známky je akademický malíř a grafik Jan Ka-
van. Autorem rytiny známky je grafik a rytec Martin Srb. 

Známku o rozměrech obrazové části 23 × 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna 
cenin Praha a.s. rotačním ocelotiskem kombinovaným hlubotiskem v tiskových 
listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 944 a platí od 20. září 2017 do odvolání.

Praha 25. srpna 2017

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 zástupce ředitele odboru poštovních služeb 

a služeb informační společnosti

35.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„200	let	poštovní	schránky“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. září 2017 příležitostnou poštovní známku no-
minální hodnoty 16 Kč z emise 200 let poštovní schránky. Na známce je využito motivů historických poštovních 
schránek. 

Poštovní schránky se začaly v rakouské monarchii používat od roku 1817, 
kdy bylo nařízeno, aby se od 1. června stal součástí každého poštovního úřadu 
alespoň jeden exemplář. Od téhož dne totiž musel platit poštovné za vnitrozem-
ské dopisy adresát, takže už nebylo třeba podání u přepážky. Uvnitř poštovních 
úřadů a stanic se tak rozmísťovaly dřevěné bedničky, kam bylo možné dopisy 
vhazovat. Brzy se přistoupilo i k jejich zavěšování na budovu poštovní stanice 
nebo úřadu. Větší rozšíření poštovních schránek nastalo po zavedení poštovních 
známek, u nás v roce 1850, kterými se korespondence vyplácela. Tehdy začaly být 
vyvěšovány i v místech vzdálenějších od poštovního úřadu. Po roce 1850 se začaly 
výhradně zavěšovat venku a musely být tudíž vyrobeny z odolného kovu, opat-
řeného nátěrem či později smaltem. Od sedmdesátých let 19. století se prosadily 
schránky jednotného tvaru, barvy a mechaniky v několika velikostních typech. 
Poštovní schránky z doby první republiky měly modrou barvu, doplněnou červe-
nou a bílou linkou a státním znakem. Barevnost schránek doznala změny po roce 
1963, kdy státní barvy nahradila jednotná oranžová a logo spojů.

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Pavel Siv-
ko. Autorem rytiny známky je grafik a rytec Bohumil Šneider.

Známku o rozměrech obrazové části 23 × 40 mm kupony o velikosti 23 × 19 mm vytiskla Poštovní tiskárna 
cenin Praha a.s. rotačním ocelotiskem kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 30 kusech. Kromě 
známek v archové úpravě se vydávají filatelistické sešitky s 8 známkami a 4 kupony.

Známka má katalogové číslo 945 a platí od 20. září 2017 do odvolání.

Praha 25. srpna 2017

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 zástupce ředitele odboru poštovních služeb 

a služeb informační společnosti
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