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Sdělení Českého telekomunikačního úřadu
1.

Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-7 312/2014-606/CIII.vyř. ze dne 22. 5. 2017 a čj. ČTÚ34 155/2017-603 ze dne 24. 8. 2017 ve sporu mezi provozovatelem poštovních služeb a držitelem
poštovní licence

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že dne 22. 5. 2017 pod čj. ČTÚ-7 312/2014-606/CIII.vyř.
a dne 24. 8. 2017 pod čj. ČTÚ-34 155/2017-603 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 určení lhůty k doplnění a zdůvodnění rozkladu navrhovatele proti rozhodnutí ve věci čj. ČTÚ-7 312/2014-606/CII.vyř, ze dne 5. 5. 2017. Předmětem sporného řízení byla úprava vzájemných práv a povinností mezi účastníky řízení při přístupu do poštovní
infrastruktury držitele poštovní licence v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o přístupu ke zvláštním službám a prvkům
poštovní infrastruktury.
Uvedená rozhodnutí jsou podle § 34 zákona o poštovních službách v plném znění uveřejněna na elektronické úřední desce ČTÚ (www.ctu.cz).
čj. ČTÚ-7 312/2014-606
odbor legislativní a právní
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Poštovní věstník

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.

2.

Vydání příležitostného poštovního aršíku „25. výročí vzniku České republiky“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 3. ledna 2018 příležitostný poštovní aršík se dvěma
stejnými známkami nominálních hodnot 24 Kč z emise 25. výročí vzniku České republiky. Na známce autor
zobrazil elementy českých státních symbolů.
Česká republika ve své současné státoprávní podobě vznikla
1. ledna 1993, přičemž navázala na tradice státnosti Československa, Českého království, Českého knížectví a Velké Moravy, sahající
do 9. století. Česko je vnitrozemský stát tvořený částmi historických
českých zemí, které byly po dlouhá období svého dějinného vývoje
součástí zemí Koruny české. Jsou to Čechy a Morava, k nimž byly
roku 1920 připojeny i České Rakousy a České Slezsko. Česká republika je mj. členem Organizace spojených národů, Severoatlantické
aliance, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Světové
obchodní organizace, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě,
Evropské celní unie, Evropské unie, součástí Schengenského prostoru, Evropského hospodářského prostoru či členem Visegrádské
skupiny. Česká republika má rozlohu 78 866 km2. Hlavním městem
je Praha. V roce 2017 v České republice žilo přibližně 10,6 milionu
obyvatel.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř Jan
Maget.
Známku o rozměrech obrazové části 26 × 46 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem.
Známka má katalogové číslo 957 a platí od 3. ledna 2018 do odvolání.
Praha 2. ledna 2018
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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