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 Sdělení Českého telekomunikačního úřadu 

12.	 Sdělení	 o	 vydání	 rozhodnutí	 čj.	 ČTÚ-71	 342/2014-606/XLII.vyř.	 ze	 dne	 26.	 9.	 2017,	 ve	 znění	
opravného	 rozhodnutí	 čj.	 ČTÚ-71	 342/2014-606/XLVII.vyř.	 ze	 dne	 10.	 11.	 2017,	 a	 čj.	 ČTÚ-
71	351/2017-603	ze	dne	8.	2.	2018	ve	sporu	mezi	provozovatelem	poštovních	služeb	a	držitelem	
poštovní	licence

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že dne 26. 9. 2017 pod čj. ČTÚ-71 342/2014-606/XLII.vyř., 
ve znění opravného rozhodnutí ze dne 10. 11. 2017 pod čj. ČTÚ-71 342/2014-606/XLVII.vyř., a dne 8. 2. 2018 
pod čj. ČTÚ-71 351/2017-603 bylo ve sporu mezi provozovatelem poštovních služeb a držitelem poštovní licen-
ce 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. Předmě-
tem sporného řízení byla úprava vzájemných práv a povinností mezi účastníky řízení při přístupu do poštovní 
infrastruktury držitele poštovní licence, resp. uzavření Smlouvy o přístupu k prvkům poštovní infrastruktury 
a k zvláštním službám souvisejícím s provozováním poštovní infrastruktury.

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

	 čj.	ČTÚ-71	342/2014-606 
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.

13.	 Vydání	příležitostné	poštovní	dopisnice	„40.	výročí	SPACE	MAIL“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 1. března 2018 příležitostnou poštovní dopisnici 
40. výročí SPACE MAIL s natištěnou písmenovou známkou „A“. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní oby-
čejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč.

Na písmenové známce „A“ je zobrazeno historické logo 
ČS SPOJE, okolo kterého obíhá družice. Pod známkou se na-
chází mikrolinka s mikrotextem Česká pošta, PTC, 2018. Vedle 
známky je umístěno logo České pošty a hologram, který slouží 
jako ochranný prvek. V levé části dopisnice je zobrazen pamětní 
list s podpisy kosmonautů. 

Autorem výtvarného návrhu známky a dopisnice je grafik 
Petr Prušek. Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha 
a.s. plnobarevným ofsetem.

Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 24 Kč 
a platí od 1. března 2018 do odvolání.

Praha 1. března 2018

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

a	služeb	informační	společnosti

14.	 Vydání	 příležitostné	 poštovní	 známky	 „Historické	 dopravní	 prostředky:	 kolesový	 parník	
Vltava“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 14. března 2018 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty „A“ z emise Historické dopravní prostředky: kolesový parník Vltava. 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 autor zobrazil kolesový parník Vltava. 

Kolesový parník Vltava je poslední ze dvou 
historických parníků na Vltavě. Tím druhým je 
parník Vyšehrad. I po několika kompletních re-
konstrukcích si zachovává své nezaměnitelné 
historické kouzlo, díky němuž je oblíbeným mís-
tem pro svatby, firemní akce, ale i jako nevšední 
prostředí pro konference. Kolesový parník Vltava 
byl na vodu spuštěn v roce 1940 v pražských lodě-
nicích jako osobní loď. V roce 2013 byl slavnostně 
zapsán mezi kulturní památky České republiky. 
V roce 1991 proběhla jeho přestavba na restau-
rační parník. Výkon parního stroje kolesového 
parníku Vltava je 112,5 kW (150 k).  

Autorem výtvarného návrhu emise je aka-
demický malíř a grafik Milan Bauer.  

Známku o rozměrech obrazové části 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarev-
ným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech.
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Známka má katalogové číslo 973 a platí od 14. března 2018 do odvolání.

Praha 1. března 2018

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

a	služeb	informační	společnosti

15.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Krásy	naší	vlasti:	Dlouhé	stráně“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 14. března 2018 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 23 Kč z emise Krásy naší vlasti: Dlouhé stráně. Na známce je pohled na přečerpávací vodní 
elektrárnu Dlouhé stráně. 

Elektrárna Dlouhé stráně plní v elektri-
zační soustavě několik významných funkcí – sta-
tickou, dynamickou a kompenzační. Statickou 
funkcí se rozumí přeměna nadbytečné energie 
v soustavě na energii špičkovou – v době přebyt-
ku elektrické energie v síti (především v noci) se 
voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách, 
v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém re-
žimu vyrábí elektrický proud. Dynamickou funk-
cí přečerpávací vodní elektrárny se rozumí schop-
nost plnit funkci výkonové rezervy systému, 
vyrábět regulační výkon a energii a podílet se 
na řízení kmitočtu soustavy. Kompenzační pro-
voz slouží k regulaci napětí v soustavě. Výstavba 
elektrárny byla zahájena v květnu 1978. Na po-
čátku osmdesátých let však byla z rozhodnutí 
centrálních orgánů převedena do útlumového programu. V roce 1985 došlo k modernizaci projektu a po roce 
1989 bylo rozhodnuto stavbu dokončit. Do provozu byla elektrárna uvedena v roce 1996.  

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř Adolf Absolon. Autorem liniové kresby známky 
je rytec a grafik Martin Srb.  

Známku o rozměrech obrazové části 40 × 26 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarev-
ným ofsetem v tiskových listech po 8 kusech.

Známka má katalogové číslo 974 a platí od 14. března 2018 do odvolání.

Praha 1. března 2018

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

a	služeb	informační	společnosti
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