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 Sdělení Českého telekomunikačního úřadu 

6.	 Sdělení	 o	 vydání	 rozhodnutí	 čj.	 ČTÚ-30	 773/2017-606/X.vyř.	 ze	 dne	 11.	 10.	 2017	 a	 čj.	 ČTÚ-
70	437/2017-603	ze	dne	12.	12.	2017	ve	sporu	mezi	provozovatelem	poštovních	služeb	a	držitelem	
poštovní	licence

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že dne 11. 10. 2017 pod čj. ČTÚ-30 773/2017-606/X.vyř. a 
dne 12. 12. 2017 pod čj. ČTÚ-70 437/2017-603 bylo ve sporu mezi provozovatelem poštovních služeb a držitelem 
poštovní licence podle § 34 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o 
poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, vydáno rozhodnutí o úpravě vzájemných práv a povinností. 
Předmětem sporného řízení byla úprava vzájemných práv a povinností mezi účastníky řízení při přístupu do 
poštovní infrastruktury držitele poštovní licence, resp. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o přístupu ke zvlášt-
ním službám a prvkům poštovní infrastruktury číslo 2015/596.

Uvedená rozhodnutí jsou podle § 34 zákona o poštovních službách v plném znění uveřejněna na elektro-
nické úřední desce ČTÚ (www.ctu.cz).

čj. ČTÚ-30 773/2017-606 
odbor legislativní a právní

http://www.ctu.cz
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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.

7.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Technické	památky:	Budova	Městské	knihovny	hl.	m.	
Prahy“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 21. února 2018 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty A z emise Technické památky: Budova Městské knihovny hl. m. Prahy. Písmeno „A“ odpoví-
dá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním 
znění – ke dni vydání 19 Kč. Dominantou známky je budova Městské knihovny hl. města Prahy. Před tuto 
budovu umístil autor dvě ze soch, které zdobí právě tuto budovu.  

První veřejná knihovna v Praze zahájila činnost 1. července 1891 
a navázala tak na činnost spolkových knihoven. „Veřejná obecní knihovna 
královského hlavního města Prahy“ byla zřízena vyhláškou městské rady 
jako knihovna určená všem pražským občanům. Nejprve sídlila v ulici Na 
Zderaze v Novém Městě, několikrát se stěhovala a teprve v r. 1903 nalezla 
své trvalé umístění na nároží Platnéřské ulice a Mariánského náměstí na 
Starém Městě, tedy v místech, kde stojí i její nynější budova. Zákon spojující 
Prahu a dalších 38 měst a obcí, který znamenal vytvoření „Velké Prahy“, 
vstoupil v platnost 1. ledna roku 1922. Následně byl městským zastupitel-
stvem schválen návrh na spojení knihoven těchto obcí a na vytvoření jed-
notné a plně centralizované „Knihovny hlavního města Prahy“. Dosavadní 
budova Ústřední knihovny již nevyhovovala potřebám celopražské knihovní 
sítě. Tento letitý a závažný problém byl nakonec vyřešen díky Pražské měst-
ské pojišťovně, z jejíchž prostředků byla v letech 1925 až 1928 postavena na 
Mariánském náměstí budova nová. Byla to první účelová knihovnická stav-
ba v Československu a zároveň jedna z nejmodernějších v Evropě. Autorem 
budovy byl architekt František Roith.  

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř Jan Kavan.  

Známku o rozměrech obrazové části 23 × 40 mm vytiskla Poštovní tis-
kárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 50 ku-
sech.

Známka má katalogové číslo 961 a platí od 21. února 2018 do odvolání.

Praha 15. února 2018

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

a služeb informační společnosti

8.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Osobnosti:	prof.	MUDr.	František	Hamza“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 21. února 2018 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 20 Kč z emise Osobnosti: prof. MUDr. František Hamza. Na známce je autorem ztvárněn 
portrét prof. MUDr. Františka Hamzy. Na pozadí známky je zobrazena budova Hamzovy léčebny.  

MUDr. František Hamza (6. března 1868 – 4. června 1930) byl český lékař a spisovatel. V dnešní době je 
především znám jako zakladatel Hamzovy dětské léčebny v Luži. František Hamza studoval na nižším gymná-
ziu v Pelhřimově, pak pokračoval na vyšším gymnáziu v Německém Brodě (dnešní Havlíčkův Brod), kde v té 
době učili osvícení želivští premonstráti. Absolvoval lékařskou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze 
(dnešní Univerzita Karlova). Po promoci působil jako městský a později obvodní lékař v Luži. Místo svého pů-
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sobení zvolil zcela záměrně. Klimaticky odpovídalo realizaci jeho plánu, tedy 
zřízení dětské protituberkulózní léčebny, kterou založil roku 1901 ve vile pod 
poutním kostelem na Chlumku. Nejprve ji vedl ve vlastní režii, v roce 1908 
však dosáhl jejího převzetí do správy země České a zůstal až do roku 1919 
jejím ředitelem. Děti z chudých rodin zde léčil zdarma. Hamzova léčebna byla 
založena jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a úspěšně plnila tyto úkoly do 
začátku 60. let minulého století. Poté následovalo čtyřicetileté období dětského 
rehabilitačního ústavu. Koncem minulého tisíciletí prošla léčebna další trans-
formací, tentokrát k pacientům dospělým.  

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř Petr Minka. Au-
torem rytiny známky a obálky prvního dne je rytec Jaroslav Tvrdoň.  

Známku o rozměrech obrazové části 23 × 40 mm vytiskla Poštovní tis-
kárna cenin Praha a.s. rotačním ocelotiskem kombinovaný hlubotiskem v tis-
kových listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 962 a platí od 21. února 2018 do odvolání.

Praha 15. února 2018

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

a služeb informační společnosti

9.	 Vydání	výplatní	písmenové	poštovní	známky	„Mucha:	Hradčany	s	kupony	pro	přítisky“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 21. února 2018 výplatní písmenovou poštovní 
známku s kupony určenými pro přítisky s natištěným písmenem „A“. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní 
obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 
Kč. Na známce je volně graficky zpracován motiv z původního návrhu pro poštovní známku od Alfonse Muchy.

Alfons Mucha se narodil v Ivančicích v rodině soudního zří-
zence Ondřeje Muchy a jeho manželky Amálie rozené Malé. Stu-
doval na Slovanském gymnáziu v Brně, kde si přivydělával jako 
chrámový zpěvák v chlapeckém sboru. Po neúspěchu u přijíma-
cích zkoušek na pražskou Akademii krátce pracoval jako písař 
u ivančického soudu. V této době připravoval ochotnická divadel-
ní představení, maloval dekorace a plakáty, navrhoval pozván-
ky. Z roku 1875 pochází Muchova první známá přesně datovaná 
kresba, jedná se o pastel představující Janu z Arku na hranici. 
K osudovému zlomu v jeho kariéře došlo roku 1894, když získal 
objednávku na plakát pro Sarah Bernhardtovou. Mucha však ne-
byl pouze grafikem a tvůrcem světoznámých plakátů ve stylu art 
nouveau. Všestranným nadáním zasahoval do všech uměleckých 
oborů, sochařstvím počínaje a divadlem konče. Alfons Mucha vy-
tvořil grafickou předlohu k první československé poštovní známce.

Známka vychází v upraveném tiskovém listu (UTL) s 9 známkami a 12 kupony. Část nákladu bude vytiš-
těna s prázdnými kupony, na něž budou dodatečně zhotovovány přítisky, dle přání zákazníka.

Autorem grafické úpravy emise je akademický malíř a grafik Kryštof Krejča.

Známku o rozměrech 23 × 30 mm s kuponem stejné velikosti vytiskla PTC Praha a.s. plnobarevným 
ofsetem.

Známka má katalogové číslo 963 a platí od 21. února 2018 do odvolání.

Praha 15. února 2018

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

a služeb informační společnosti
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10.	 Vydání	výplatní	písmenové	poštovní	známky	„Velikonoce“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 21. února 2018 výplatní písmenovou poštovní 
známku nominální hodnoty A z emise Velikonoce. Na známce je zpracován motiv lidového zvyku pletení po-
mlázky. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních 
poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč.

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťan-
ským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lido-
vých tradic spojených s vítáním jara, které s ná-
boženským svátkem souvisí jen volně. Velikono-
ce jsou pohyblivý svátek, datum se rok od roku 
mění. V západní křesťanské tradici neděle Zmrt-
výchvstání Páně připadá na první neděli po prv-
ním jarním úplňku po rovnodennosti. Pomlázka 
je spletený svazek proutků, který bývá na tenčím 
konci ozdoben barevnými pentlemi. Je to nástroj, 
se kterým chlapci na Velikonoční pondělí chodí na 
koledu a symbolicky šlehají děvčata a ženy. Ke 
šlehání se používá pomlázka z proutí nebo čers-
tvých rašících výhonků listnatých dřevin, typicky 
měkkých vrbových. Při šlehání se recitují nebo 
zpívají koledy. 

Autorem výtvarného návrhu emise je aka-
demický malíř Kryštof Krejča.  

Známku o rozměrech obrazové části 23 × 30 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarev-
ným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 964 a platí od 21. února 2018 do odvolání.

Praha 15. února 2018

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

a služeb informační společnosti

11.	 Vydání	výplatní	písmenové	poštovní	známky	„Státní	symboly“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 21. února 2018 osm výplatních poštovních známek 
nominální hodnoty A z emise Státní symboly. Na jednotlivých známkách jsou graficky zpracované jednotlivé 
státní symboly, přičemž velký státní znak je zpracován ve dvou variantách. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnit-
rostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni 
vydání 19 Kč.
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Státní symboly určuje Ústava České repub-
liky jako oficiální a nezaměnitelné označení suve-
renity. Představují soubor znamení vycházejících 
z historických tradic státu, jeho územního vývoje 
i státoprávní povahy a navenek jej reprezentují. 

Jednotlivé státní symboly jsou:

Velký	státní	znak – čtvrcený štít se čtyřmi 
poli. Jednotlivá pole symbolizují historické země 
České republiky – první Čechy, druhé Moravu, 
třetí Slezsko, čtvrté pole pak republiku jako celek. 

Malý	státní	znak – červený štít, ve kterém 
je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou koru-
nou a zlatou zbrojí. 

Státní	barvy – bílá, červená a modrá v uve-
deném pořadí (shora dolů nebo zleva doprava).

Státní	 vlajka – skládá se z horního pru-
hu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž 
je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky 
vlajky.  

Prezidentská	standarta – je bílá, s okra-
jem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, 
červených a modrých. Uprostřed bílého pole je 
velký státní znak, pod kterým je na červené stuze, 
podložené žlutými lipovými ratolestmi, bílý nápis 
PRAVDA VÍTĚZÍ. 

Státní	 pečeť	 – tvoří ji velký státní znak 
podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem 
něhož je opis ČESKÁ REPUBLIKA. 

Státní	hymna – je první sloka písně „Kde 
domov můj“ z původní české hry Fidlovačka. Au-
torem textu je Josef Kajetán Tyl, autorem hudby 
František Škroup.

Autorem výtvarného návrhu emise je aka-
demický malíř a grafik Filip Heyduk. 

Známky o rozměrech obrazové části 
50 × 29 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Pra-
ha a.s. plnobarevným ofsetem v sešitku s osmi 
známkami (osm různých známek v jednom sešit-
ku).

Známka „Velký státní znak (Slezsko)“ má 
katalogové číslo 965 a platí od 21. února 2018 do 
odvolání. Známka „Velký státní znak (Morava)“ 
má katalogové číslo 966 a platí od 21. února 2018 
do odvolání. Známka „Prezidentská standarta“ 
má katalogové číslo 967 a platí od 21. února 2018 
do odvolání. Známka „Státní pečeť“ má katalogo-
vé číslo 968 a platí od 21. února 2018 do odvolání. 
Známka „Malý státní znak“ má katalogové číslo 
969 a platí od 21. února 2018 do odvolání. Znám-
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ka „Státní vlajka“ má katalogové číslo 970 a platí od 21. února 2018 do odvolání. Známka „Státní barvy“ má 
katalogové číslo 971 a platí od 21. února 2018 do odvolání. Známka „Státní hymna“ má katalogové číslo 972 
a platí od 21. února 2018 do odvolání.

Praha 15. února 2018

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

a služeb informační společnosti
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