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 Sdělení Českého telekomunikačního úřadu 

Podle § 22 odst. 7 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních 
službách), ve znění pozdějších předpisů, Český telekomunikační úřad zprávu o průběhu a výsledcích výběrového 
řízení uveřejní v Poštovním věstníku.

45.	 Zpráva	o	průběhu	výběrového	řízení	na	držitele	poštovní	licence	pro	období	od	1.	ledna	2018	
do	31.	prosince	2022

Na základě ustanovení § 22 odst. 7 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů 
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, vydává Český telekomunikační úřad (dále jen 
„Úřad“) tuto zprávu o průběhu a výsledcích výběrového řízení.

1	 Úvod

S ohledem na konec platnosti poštovní licence udělené rozhodnutím Úřadu dne 22. února 2013 pod čj. ČTÚ-
562/2013-610/IV. vyř., vyhlásila Rada Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Rada“) dne 30. června 2017 
výběrové řízení na držitele poštovní licence pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2022. Jeho předmětem 
bylo uložení povinnosti poskytovat a zajišťovat základní služby vymezené v § 3 odst. 1 zákona o poštovních 
službách, a to za podmínek vymezených v § 3 odst. 2 zákona o poštovních službách. Vyhlášení výběrového 
řízení (dále jen „vyhlášení“) Úřad vyvěsil na úřední desce a zveřejnil v Poštovním věstníku dne 30. června 
2017 (https://www.ctu.cz/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-drzitele-postovni-licence-pro-obdo-

https://www.ctu.cz/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-drzitele-postovni-licence-pro-obdobi-1-1-2018-31-12-2022
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bi-1-1-2018-31-12-2022). 

Rada vyhlášením stanovila nejenom požadavky na plnění povinnosti poskytovat a zajišťovat základní 
služby pro vymezené období, ale i podmínky účasti ve výběrovém řízení a požadavky na žádost o udělení poš-
tovní licence (dále jen „žádost“) v souladu s § 22 odst. 2 a 3 zákona o poštovních službách. Dále vyhlášení ob-
sahovalo popis postupu při otevírání obálek, způsob posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení a 
kritéria hodnocení žádostí.

Při stanovení požadavků na plnění povinnosti poskytovat a zajišťovat základní služby vycházel Úřad 
z požadavků zákona o poštovních službách na poskytování základních služeb a z informací zjištěných v průbě-
hu přezkumu v oblasti poštovních služeb provedeného podle § 37 odst. 4 zákona o poštovních službách. Sdělení 
o zahájení přezkumu zveřejnil Úřad dne 13. dubna 2016 (https://www.ctu.cz/sdeleni-o-zahajeni-prezkumu-pod-
le-zakona-o-postovnich-sluzbach). Přezkum, záměr uložit povinnost poskytovat a zajišťovat všechny základní 
služby podle § 3 odst. 1 zákona o poštovních službách a výsledky veřejné konzultace k tomuto záměru Úřad zve-
řejnil prostřednictvím odkazu https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-ulozit-jako-povin-
nost-poskytovat-zajistovat-jednotlive. Shrnující zprávu o výsledcích přezkumu Úřad zveřejnil dne 26. července 
2017 v Poštovním věstníku, částce 9/2017 (https://www.ctu.cz/postovni-vestnik-castka-9-z-26-cervence-2017).

Vzhledem k výsledkům přezkumu stanovila Rada ve vyhlášení, že předmětem povinnosti ukládané drži-
teli poštovní licence bude poskytování a zajišťování všech základních služeb: 

a) služba dodání poštovních zásilek do 2 kg, 
b) služba dodání poštovních balíků do 10 kg, 
c) služba dodání peněžní částky poštovním poukazem, 
d) služba dodání doporučených zásilek, 
e) služba dodání cenných zásilek, 
f) služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby, 
g) služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České republiky ve 

Světové poštovní unii. 

Základní služby musí být v souladu s požadavky uvedenými v § 3 odst. 2 zákona o poštovních službách 
poskytovány a zajišťovány:

a) trvale na celém území České republiky prostřednictvím sítě minimálně 3 200 provozoven (do 
tohoto počtu se započítávají i provozovny vedené třetí stranou jménem a na účet držitele poštovní 
licence), 

b) ve stanovené kvalitě a způsobem, který je v souladu s potřebami veřejnosti a je ve veřejném zájmu 
nezbytný, a v souladu se základními kvalitativními požadavky včetně soustavného poskytová-
ní informací o základních službách a způsobu jejich užití, stanovených v § 14 až 27 vyhlášky č. 
464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních 
požadavků na jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 203/2016 Sb., 

c) za dostupné ceny umožňující využívání základních služeb v rozsahu odpovídajícím běžné potřebě 
osob,

d) každý pracovní den a musí umožnit v těchto dnech nejméně jedno poštovní podání a alespoň jedno 
dodání na adresu každé fyzické a právnické osoby, nebo ve výjimečných případech, zejména je-li 
místo dodání nebezpečné nebo neúměrně obtížně dostupné, které jsou stanoveny vyhláškou, jedno 
dodání do vhodného zařízení nebo dodávací schrány,

e) způsobem, který odpovídá požadavkům úředního doručování písemností podle zvláštního právního 
předpisu ve smyslu § 13 vyhlášky č. 464/2012 Sb.,

f) v souladu s technickou specifikací jednotlivých základních služeb stanovených v § 1 až 13 vyhlášky 
č. 464/2012 Sb.,

g) za nákladově orientované ceny podle § 33 odst. 5 zákona o poštovních službách.

V rámci harmonogramu výběrového řízení byla pro zájemce o účast ve výběrovém řízení stanovena lhůta 
pro zaslání dotazů týkajících se předmětu výběrového řízení do 12. července 2017 a lhůta pro podání žádostí do 
31. srpna 2017. Datum pro otevírání obálek bylo určeno na den 5. září 2017. Pro uveřejnění zprávy o průběhu 
a výsledcích výběrového řízení a rozhodnutí o udělení poštovní licence v Poštovním věstníku podle § 22 odst. 7 
zákona o poštovních službách byla určena lhůta do 30 dnů od ukončení hodnocení a provedení výběru.

https://www.ctu.cz/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-drzitele-postovni-licence-pro-obdobi-1-1-2018-31-12-2022
https://www.ctu.cz/sdeleni-o-zahajeni-prezkumu-podle-zakona-o-postovnich-sluzbach
https://www.ctu.cz/sdeleni-o-zahajeni-prezkumu-podle-zakona-o-postovnich-sluzbach
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-ulozit-jako-povinnost-poskytovat-zajistovat-jednotlive
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-ulozit-jako-povinnost-poskytovat-zajistovat-jednotlive
https://www.ctu.cz/postovni-vestnik-castka-9-z-26-cervence-2017


částka 15/2017 Poštovní	věstník strana 106

K vyhlášení obdržel Úřad ve stanovené lhůtě 11 dotazů, které Úřad zodpověděl ústně dne 18. července 
2017 a v písemné podobě odpovědi zveřejnil následně na webu (https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/
oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-drzitele-postovni-licence-pro-obdobi-1.1.2018-31.12.2022/obrazky/
zodpovezeniotazek.pdf).

Dne 8. srpna 2017 jmenoval předseda Rady členy komise podle § 146 odst. 6 správního řádu, jejichž úko-
lem bylo posouzení žádostí obdržených v rámci výběrového řízení.

2	 Průběh	výběrového	řízení

Ve lhůtě stanovené pro podání žádostí, tedy do 31. srpna 2017, se do výběrového řízení na držitele poštovní 
licence pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2022 přihlásil jediný žadatel – stávající držitel poštovní 
licence, Česká pošta, s.p.

Otevírání obálky s žádostí proběhlo za účasti notáře a členů komise dne 5. září 2017 v sídle Úřadu. Úřad 
prověřil, zda byla žádost řádně podána, zda je řádně označena a zapečetěna. Po otevření předložené obálky bylo 
zjištěno, že obsahuje žádost do výběrového řízení od společnosti Česká pošta, s.p., IČO: 471 14 983, se sídlem v 
Praze 1, Nové Město, Politických vězňů 909/4. Úřad po ověření konstatoval, že podaná žádost splňuje všechny 
formální náležitosti podle vyhlášení. O úkonu otevírání obálek dne 5. září 2017 pořídil Úřad protokol a přizvaný 
notář sepsal notářský zápis a vystavil osvědčení. O provedení tohoto úkonu Úřad rovněž informoval na svém 
webu. 

Žádost byla následně předána komisi k posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení. Komise se se-
šla na 6 řádných jednáních, na nichž posuzovala předloženou žádost podle části III. a IV. a části V. bodu 10 
vyhlášení. V průběhu své činnosti si komise vyžádala prostřednictvím Úřadu doplňující podání vysvětlení od 
žadatele. Komise ukončila svoji činnost dne 24. října 2017 a předala Úřadu závěrečnou zprávu s doporučením 
žádost zamítnout z důvodů nesplnění požadavku doložení nákladové orientace cen způsobem požadovaným 
podle bodu 7 písm. a) vyhlášení. 

Rada jako příslušný správní orgán se seznámila se spisovým materiálem, zejména se všemi podklady 
rozhodnutí, skutečnostmi, které vyšly v řízení najevo, poskytnutými vysvětleními a vyjádřeními žadatele. Na 
základě důkladného posouzení žádosti a doplňujících vysvětlení a vyjádření zaslaných žadatelem konstatovala 
Rada následující závěry:

a) Žadatel splňuje podmínky účasti ve výběrovém řízení podle bodu 10 písm. a) vyhlášení, tedy doložil 
čestná prohlášení podle části III. písm. a), d) až h) vyhlášení a uvedl výši čistých nákladů podle 
části III. písm. j) vyhlášení.

b) Žádost obsahuje všechny náležitosti podle bodu 6 a bodu 7 písm. b) až d) vyhlášení, i další nále-
žitosti podle bodu 7 písm. a) vyhlášení, neobsahuje však kalkulaci nákladově orientovaných cen 
základních služeb, která je v souladu s § 33 odst. 5 zákona o poštovních službách, doloženou způ-
sobem podle bodu 7 písm. a) vyhlášení. Žádost tak neobsahuje všechny náležitosti podle bodu 6 a 7 
vyhlášení. 

c) Žadatel splňuje podmínku účasti podle části III. písm. c) vyhlášení a seznam 3 200 provozoven 
předložený podle bodu 6 písm. i) vyhlášení naplňuje požadavky na zajištění dostupnosti pošt podle 
§ 14 vyhlášky č. 464/2012 Sb.

d) Poštovní služby podle poštovních podmínek uvedených v žádosti naplňují technickou specifikaci 
podle § 1 až 13 vyhlášky č. 464/2012 Sb.

e) V žádosti je uvedena výše čistých nákladů na jednotlivé kalendářní roky a jejich výpočet je v soula-
du s § 34b zákona o poštovních službách a s vyhláškou č. 466/2012 Sb., o postupu Českého teleko-
munikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby.

f) Ceny uvedené v předložených poštovních podmínkách platných od 1. ledna 2018 jsou cenově 
dostupné, nebylo však možné ověřit jejich nákladovou orientaci, když tvrzení nákladové orientace 
uvedené Českou poštou, s.p. v žádosti nebylo doloženo požadovaným způsobem podle bodu 7 písm. 
a) vyhlášení. 

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-drzitele-postovni-licence-pro-obdobi-1.1.2018-31.12.2022/obrazky/zodpovezeniotazek.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-drzitele-postovni-licence-pro-obdobi-1.1.2018-31.12.2022/obrazky/zodpovezeniotazek.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-drzitele-postovni-licence-pro-obdobi-1.1.2018-31.12.2022/obrazky/zodpovezeniotazek.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-drzitele-postovni-licence-pro-obdobi-1.1.2018-31.12.2022/obrazky/sdeleniooteviraniobaleksezadostmivramcivyberovehorizeninadrzitelepostovnilicenceproobdobiod1.1.2018do31.12.2022.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-drzitele-postovni-licence-pro-obdobi-1.1.2018-31.12.2022/obrazky/sdeleniooteviraniobaleksezadostmivramcivyberovehorizeninadrzitelepostovnilicenceproobdobiod1.1.2018do31.12.2022.pdf
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3	 Závěr

Rada posoudila žádost a ve svém rozhodnutí čj. ČTÚ-39 063/2017-610/XVI. vyř. ze dne 8. listopadu 2017 roz-
hodla o zamítnutí žádosti pro nesplnění jedné z podmínek účasti ve výběrovém řízení.

Důvodem zamítnutí byla skutečnost, že žadatel nesplnil podmínky účasti ve výběrovém řízení, když před-
ložená kalkulace nedoložila nákladovou orientaci cen základních služeb v souladu s § 33 odst. 5 zákona o poš-
tovních službách. Tím nebyla splněna podmínka účasti ve výběrovém řízení podle části III. písm. b) a bodu 10 
písm. b) vyhlášení, neboť žádost neobsahovala doložení nákladové orientace cen způsobem podle bodu 7 písm. 
a) vyhlášení a nebylo zároveň možné ověřit, zda je splněna podmínka účasti podle části III. písm. k) a bodu 10 
písm. f) vyhlášení, tedy požadavek na nákladovou orientaci cen.

Zamítnutím žádosti České pošty, s.p. o udělení poštovní licence pro období od 1. ledna 2018 do 31. pro-
since 2022 rozhodnutím Rady bylo výběrové řízení ukončeno. Toto rozhodnutí bylo uveřejněno v Poštovním 
věstníku, částce č. 14/2017 (https://www.ctu.cz/postovni-vestnik-castka-14-z-8-listopadu-2017).

Následně Rada zahájila s ohledem na konec platnosti stávající poštovní licence ke dni 31. prosince 2017 
správní řízení s Českou poštou, s.p. o udělení poštovní licence na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2022 
podle § 22 odst. 9 zákona o poštovních službách. Podle tohoto ustanovení v případě, že nebude žádný provozo-
vatel ve výběrovém řízení vybrán pro nesplnění podmínek účasti, Rada uloží rozhodnutím o udělení poštovní 
licence povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby uvedené ve vyhlášení výběrového řízení provozovate-
li, který nejlépe vyhovuje kritériím hodnocení žádosti.

Cílem správního řízení z moci úřední podle § 22 odst. 9 zákona o poštovních službách je zajistit kontinu-
álně celoplošnou dostupnost základních služeb ve stanovené kvalitě v období od 1. ledna 2018.

 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.

46.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Umělecká	díla	na	známkách“	

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 13. prosince 2017 příležitostnou poštovní známku 
z emise Umělecká díla na známkách: 

30 Kč – JAROSLAVA PEŠICOVÁ (1935–2015)

VÍTĚZ, 2001

SOUKROMÁ SBÍRKA

Rytec: Václav Fajt

Jaroslava Pešicová se narodila 30. prosince 1935. Byla čes-
kou malířkou, grafičkou a ilustrátorkou. Na Vyšší škole umělec-
kého průmyslu v Praze (dnes Výtvarná škola Václava Hollara) 
vystudovala mezi lety 1950–1954 obor ilustrace u profesora Kar-
la Millera. V roce 1960 absolvovala Akademii výtvarných umění, 
kde se pod vedením profesora Vladimíra Sychry věnovala oboru 
monumentální malba. Od roku 1960 spolupracovala se sochařem 
a budoucím manželem Františkem Štorkem. Oba byli členy umě-
lecké skupiny Etapa, která sdružovala mladé české umělce v 60. 
letech 20. století. Od konce 60. let se věnovala figurativní tvorbě 
a následně též grafice. Od roku 1975 spolupracovala s ateliérem 
tapisérií Marie Teinitzerové v Jindřichově Hradci na vzniku tka-
ných reprodukcí k jejím obrazům. Od roku 1990 byla členkou 
SČUG Hollar. Jaroslava Pešicová zemřela 30. srpna 2015.

https://www.ctu.cz/postovni-vestnik-castka-14-z-8-listopadu-2017
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Známku o rozměrech 40 x 50 mm (30 Kč) vytiskla PTC Praha a.s. ocelotiskem z plochých desek v tisko-
vých listech po 4 kusech.  

Známka má katalogové čísla 954 a platí od 13. prosince 2017 do odvolání.

Praha 30. listopadu 2017

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

a služeb informační společnosti

47.	 Vydání	příležitostného	poštovního	aršíku	„Historie	poštovnictví	na	našem	území“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá 
dne 13. prosince 2017 příležitostný poštovní aršík se dvěma 
různými známkami nominálních hodnot 32 Kč a 37 Kč. Na 
známce s nominální hodnotou 32 Kč autor zobrazil portrét 
Jiřího Stříbrného. Na známce s nominální hodnotou 37 Kč 
autor zobrazil portrét Maxmiliána Fatky. 

Jiří	Stříbrný (1880–1955) byl československý politik, 
novinář, účastník prvního odboje a několikanásobný minis-
tr. V červenci roku 1918 se stal členem Národního výboru, 
následně v září 1918 členem Socialistické rady, jež vznikla 
jako volný koordinační orgán obou velkých českých levico-
vých stran, sociálních demokratů a národních socialistů. Za 
první republiky byl do roku 1935 členem nejvyššího zákono-
dárného sboru Československa. Četné byly též jeho posty ve 
vládách Československa. Od roku 1918 do roku 1919 působil 
jako první ministr pošt a telegrafů. Následně působil jako 
československý ministr železnic a ministra národní obrany.

Maxmilián	Fatka	(1868–1962) byl rakousko-uherský, 
český a československý státní úředník a politik. V letech 1918–
1935 byl Maxmilián Fatka prvním generálním ředitelem 
Československé pošty. Předtím působil již od roku 1888 jako 

s t á t n í 
úředník. 
V říjnu 1918 byl Národním výborem československým jme-
nován plnomocníkem poštovní a telegrafní služby. Funkci 
generálního ředitele Československé pošty zastával až do 
roku 1935. 

Autory výtvarného návrhu emise jsou akademičtí 
malíři Jan Maget a Eva Hašková. Autorem rytiny emise je 
grafik a rytec Václav Fajt.

Známky o rozměrech obrazové části 40 x 50 mm vy-
tiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. archovou kombi-
nací s plnobarevným ofsetem ve spojení s rytinou.

Známky mají katalogová čísla 955 (32 Kč) a 956 (37 
Kč) a platí od 13. prosince 2017 do odvolání.
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48.	 Přehled	českých	poštovních	známek	vydaných	v	roce	2017

Vzhledem k ukončení emisní činnosti roku 2017 se vydává jako příloha k tomuto opatření přehled českých poš-
tovních známek vydaných v roce 2017 s jejich pořadovými katalogovými čísly.

Praha 30. listopadu 2017

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

a služeb informační společnosti

Příloha ke sdělení č. 48/2017

poř.	
číslo název	emise nominální	

hodnota
den	

vydání
částka	
PV

913 Tradice české známkové tvorby: Oldřich Pošmurný 16 Kč 20.1. 1

914 Historické dopravní prostředky: Letadlo AERO A-14 ČSA 32 Kč 20.1. 1

915 VZS: Korunovační klenoty E 20.1. 1

916 Historické dopravní prostředky: Poštovní autobus 16 Kč 15.2. 2

917 Historické dopravní prostředky: Vagón poštovní ambulance 16 Kč 15.2. 2

918 120. výročí otevření Strakovy akademie 24 Kč 8.3. 3

919 Historické dopravní prostředky: Kolesový parník Praha 16 Kč 8.3. 3

920 Krásy naší vlasti: Porta Bohemica 20 Kč 5.4. 4

921 80. výročí Letiště Praha 32 Kč 5.4. 4

922 Europa: Hrad a zámek Frýdlant 32 Kč 3.5. 5

923 Osobnosti: Marie Terezie 32 Kč 3.5. 5

924 Osobnosti: Věra Čáslavská 16 Kč 3.5. 5

925 75. výročí operace Anthropoid 46 Kč 17.5. 5

926 Pražský hrad: Paolo Veronese - sv. Kateřina s andělem (JEDNOBAREVNÁ) 32 Kč 17.5. 5

927 Pražský hrad: Paolo Veronese - sv. Kateřina s andělem (VÍCEBAREVNÁ) 32 Kč 17.5. 5

928 Osobnosti: Heliodor Píka 37 Kč 7.6. 6

929 Osobnosti: Josef Kainar 16 Kč 7.6. 6

930 Jože Plečnik 32 Kč 7.6. 6

931 Svět na kolejích I: Parní lokomotiva A 7.6. 6

932 Svět na kolejích I: Ozubnicová lokomotiva A 7.6. 6

Příležitostná dopisnice: EXPO 2017 Astana A 7.6. 6

933 Moravské zemské muzeum v Brně 20 Kč 21.6. 7

934 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě 16 Kč 21.6. 7

935 Potrubní pošta A 21.6. 7

Obrazové dopisnice - Historické poštovní budovy 2017 A 21.6.

936 Ochrana přírody: Zoologické zahrady II. ZOO Chomutov 16 Kč 6.9. 10

937 Ochrana přírody: Zoologické zahrady II. ZOO Hodonín 20 Kč 6.9. 10

938 Ochrana přírody: Zoologické zahrady II. ZOO Brno 24 Kč 6.9. 10

939 Ochrana přírody: Zoologické zahrady II. ZOO Plzeň 30 Kč 6.9. 10
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poř.	
číslo název	emise nominální	

hodnota
den	

vydání
částka	
PV

940 Technické památky: Veřejné plynové osvětlení ulic - 170 let 16 Kč 6.9. 10

941 Odbojová skupina Tři králové 16 Kč 6.9. 10

942 Mauritius v Česku A 6.9. 10

943 Pošta Partner A 6.9. 10

Příležitostná dopisnice: PRAGA PICCOLA A 6.9. 10

944 Sdružení českých umělců grafiků Hollar - 100 let 20 Kč 20.9. 10

Příležitostná dopisnice: LAVAR CUP E 20.9. 11

945 200 let poštovní schránky 16 Kč 4.10. 11

946 Rodina 16 Kč 4.10. 12

947 Boj o českou státnost 1917 30 Kč 4.10. 12

948 Boj o českou státnost 1917 30 Kč 4.10. 12

949 Půlstoletí s Cimrmanem A 4.10. 12

950 Retro doprava A 18.10. 12

951 Česká astronomická společnost - 100 let 16 Kč 8.11. 13

952 Umělecká díla na známkách: Norbert Grund 38 Kč 8.11. 13

953 Umělecká díla na známkách: Taras Kuščynskyj 32 Kč 8.11. 13

954 Umělecká díla na známkách: Jaroslava Pešicová 30 Kč 13.12. 15

955 Historie poštovnictví na našem území: J. Stříbrný 32 Kč 13.12. 15

956 Historie poštovnictví na našem území: M. Fatka 37 Kč 13.12. 15

Na základě článku 7 Ústavy Světové poštovní unie a článku RL 103 Řádu listovních zásilek a RC 104 Řádu poš
tovních balíků se jako měnová jednotka v rámci Světové poštovní unie používá měnová jednotka Mezinárodního 
měnového fondu SDR (DTS). Podle článku RL 109 Řádu listovních zásilek musejí členské země stanovit kurz 
SDR (DTS) platný pro následující kalendářní rok. Z § 36 zákona o poštovních službách vyplývá, že kompetenci 
stanovit tento kurz má Ministerstvo průmyslu a obchodu.

49.	 Kurz	SDR	(DTS)	pro	rok	2018

S účinností od 1. ledna 2018 se vyhlašuje pro rok 2018 kurz SDR (DTS) jako účetní jednotky Mezinárodního 
měnového fondu, používané zároveň jako měnová jednotka Světové poštovní unie podle článku 7 její Ústavy. 
V souladu se zněním článku 17-002 Řádu Úmluvy se tento kurz stanoví na průměrnou hodnotu

1	SDR	=	33,2374	Kč.
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