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24
VYSLOVENÍ SOUHLASU SE ZMĚNOU POŠTOVNÍCH PODMÍNEK
Podle § 23 odst. 6 zákona č. 29/2000 Sb., zákon o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, může
Český telekomunikační úřad vyslovit souhlas se změnou poštovních podmínek, jestliže mu Česká pošta, s.p. předloží
návrh jejich nového znění. Rozhodnutí se podle § 32 zákona o poštovních službách zveřejní v Poštovním věstníku.
____________________________________________
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 4. května 2012
Čj. ČTÚ-54 539/2012-610/II. vyř.

Český telekomunikační úřad (dále jen „správní orgán“), jako správní orgán příslušný podle § 10 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle § 23 odst. 6 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých
zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb., (dále jen „zákon o poštovních službách“),
v řízení o žádosti účastníka řízení, státního podniku Česká pošta, s.p., se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 909/4,
IČO: 47114983 (dále jen „Česká pošta“), ze dne 29. března 2012 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních
podmínek, vydává toto
rozhodnutí:
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Ke dni 1. 6. 2012 se podle § 23 odst. 6 zákona o poštovních službách mění dosavadní poštovní licence udělená
na období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012 tak, že se vyslovuje souhlas se změnou poštovních podmínek podle návrhu
předloženého správnímu orgánu dne 29. března 2012, který je přílohou tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Rozhodnutím čj. 76 026/2008-608 ze dne 5. prosince 2008 udělil správní orgán České poště na období 1. 1. 2009
– 31. 12. 2012 poštovní licenci.
Tímto rozhodnutím správní orgán mj. vyslovil souhlas s poštovními podmínkami, které Česká pošta předložila
spolu se žádostí o udělení poštovní licence. Dalšími rozhodnutími ze dne 3. března 2009 (čj. 13 057/2009-608),
17. března 2009 (čj. 19 629/2009-608), 7. dubna 2009 (čj. 28 910/2009-608), 17. června 2009 (čj. 39 663/2009-608),
19. června 2009 (čj. 42 887/2009-608), 30. července 2009 (čj. 66 239/2009-608), 15. října 2009 (čj. 86 773/2009-608),
13. listopadu 2009 (čj. 93 779/2009-608), 18. prosince 2009 (čj. 79 318/2009-608), 22. prosince 2009
(čj. 104 965/2009-608), 28. prosince 2009 (čj. 108 929/2009-608), 13. dubna 2010 (čj. 48 693/2010-610
a čj. 48 806/2010-610), 14. května 2010 (čj. 69 666/2010-610), 11. srpna 2010 (čj. 100 801/2010-610), 26. srpna 2010
(čj. 91 446/2010-610), 30. září 2010(čj. 119 275/2010-610), 20. prosince 2010 (čj. 146 482/2010-610), 31. prosince
2010 (čj. 153 203/2010-610), 4. února 2011 (čj. 9 744/2011-610), 8. března 2011 (čj. 10 080/2011-610), 11. března
2011 (čj. 148 697/2010-610), 24. března 2011 (čj. 21 373/2011-610 a čj. 20 557/2011-610), 30. března 2011
(čj. 26 300/2011-610), 15. dubna 2011 (čj. 33 570/2011-610), 21. dubna 2011 (čj. 37 522/2011-610), 24. května 2011
(čj. ČTÚ-45 059/2011-610), 14. června 2011 (čj. ČTÚ-51 956/2011-610), 20. června 2011 (čj. ČTÚ-53 589/2011-610),
29. srpna 2011 (čj. ČTÚ-78 961/2011-610), 7. listopadu 2011 (čj. ČTÚ-99 826/2011-610), 3. února 2012
(čj. ČTÚ-13 966/2012-610) a 7. března 2012 (čj. ČTÚ-26 559/2012-610) správní orgán vyslovil souhlas se změnou
těchto poštovních podmínek.
Dne 29. března 2012 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou poštovních
podmínek v článcích 152, 170, 183, 194, 195, 208, 215, 228, 247, 258, 268, 277, 289, 290, 293, 294, 325, 341, 349,
351, 352, 364, 368, 372 a o doplnění článků 183a, 237a a 320a. Dne 3. května 2012 zaslala Česká pošta žádost
o formální úpravu navržených změn v článku 258.
Navržená změna poštovních podmínek vyplývá z právních předpisů Světové poštovní unie a z podmínek, za
nichž zahraniční provozovatelé poskytují České poště svou součinnost. S touto změnou vyslovil správní orgán souhlas.
Proto správní orgán rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Rady Českého
telekomunikačního úřadu, a to na adresu Český telekomunikační úřad, odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025. Rozklad lze podat rovněž přímo do datové schránky
Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats, nebo v případě, kdy účastník řízení disponuje zaručeným elektronickým
podpisem, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu: podatelna@ctu.cz.
Správní orgán v té souvislosti upozorňuje, že podle § 82 odst. 2 správního řádu musí být v rozkladu uvedeno,
v čem je spatřován rozpor napadeného rozhodnutí s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo.
Rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 38 odst. 2 zákona o poštovních službách odkladný účinek.

Ing. Hana Hankiewiczová v.r.
ředitelka odboru
regulace komunikačních činností a poštovních služeb
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Příloha k rozhodnutí čj. ČTÚ-54 539/2012-610/II. vyř.

ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK,
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu čj. ČTÚ-54 539/2012-610/II. vyř.
ze dne 4. 5. 2012 vysloven souhlas
Poštovní podmínky podle rozhodnutí čj. 76 026/2008-608, ve znění rozhodnutí čj. 13 057/2009-608,
čj. 19 629/2009-608, čj. 28 910/2009-608, čj. 39 663/2009-608, čj. 42 887/2009-608, čj. 66 239/2009-608,
čj. 86 773/2009-608, čj. 93 779/2009-608, čj. 79 318/2009-608, čj. 104 965/2009-608, čj. 108 929/2009-608,
čj. 48 693/2010-610, čj. 48 806/2010-610, čj. 69 666/2010-610, čj. 100 801/2010-610, čj. 91 446/2010-610,
čj. 119 275/2010-610, čj. 146 482/2010-610, čj. 153 203/2010-610, čj. 9 744/2011-610, čj. 10 080/2011-610,
čj. 148 697/2010-610, čj. 21 373/2011-610, čj. 20 557/2011-610, čj. 26 300/2011-610, čj. 33 570/2011-610,
čj. 37 522/2011-610, čj. ČTÚ-45 059/2011-610, čj. ČTÚ-51 956/2011-610, čj. ČTÚ-53 589/2011-610,
čj. ČTÚ-78 961/2011-610, čj. ČTÚ-99 826/2011-610, čj. ČTÚ-13 966/2012-610 a čj. ČTÚ-26 559/2012-610 se mění
takto:
1. V článku 152 odstavec 5 zní:
„5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): délka 150 cm, součet délky a obvodu
300 cm,
b) v ostatních případech: délka 200 cm, součet délky a obvodu 300 cm.“.
2. V článku 170 odstavec 1 zní:
„1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní prohlášky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 1 celní prohláška.“.
3. V článku 170 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.
4. V článku 183 odstavec 5 zní:
„5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet délky a obvodu
300 cm.“.
5. Za článek 183 se vkládá nový článek 183a, který včetně nadpisu zní:
„Článek 183a
Zahraniční podmínky – Curaçao
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka,
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky, nizozemsky, francouzsky nebo
španělsky,
b) v případě služby standardní balík anglicky nebo španělsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
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4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet délky a obvodu 300 cm.
5. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka,
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu
poštovní smlouvy.“.
6. V článku 194 odstavec 5 zní:
„5. V případě podle čl. 122 odst. 8 písm. b) a čl. 123 odst. 10 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.“.
7. V článku 195 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.
8. V článku 208 odstavec 2 zní:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.“.
9. V článku 208 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
10. V článku 215 odstavec 1 zní:
„1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky.“.
11. V článku 215 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy dodána
ve větším místě.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
12. V článku 215 odstavec 5 zní:
„5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): délka 105 cm, součet délky a obvodu
200 cm,
b) v ostatních případech: délka 200 cm, součet délky a obvodu 300 cm.“.
13. V článku 215 odstavec 6 zní:
„6. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka,
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel může podle č. 134 žádat o změnu
poštovní smlouvy.“.
14. V článku 228 odstavec 2 zní:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.“.
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15. V článku 228 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
16. Za článek 237 se vkládá nový článek 237a, který včetně nadpisu zní:
„Článek 237a
Zahraniční podmínky – Karibské Nizozemsko
(ostrovy Bonaire, Saba a Sint Eustatius)
1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka,
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky, nizozemsky, francouzsky nebo
španělsky,
b) v případě služby standardní balík anglicky nebo španělsky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet délky a obvodu 300 cm.
5. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka,
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu
poštovní smlouvy.“.
17. V článku 247 odstavec 4 zní:
„4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 110 747 Kč.“.
18. V článku 247 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„8. V případě služeb standardní balík a cenný balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní
smlouvy.“.
19. V článku 258 odstavec 2 zní:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky nebo arabsky,
b) v případě služby standardní balík anglicky, francouzsky nebo arabsky.“.
20. V článku 258 odstavec 3 zní:
„3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.“.
21. V článku 268 odstavec 1 zní:
„1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška.“.
22. V článku 268 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.“.
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23. V článku 277 odstavec 2 zní:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, španělsky nebo francouzsky.“.
24. V článku 289 odstavec 2 zní:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka francouzsky nebo anglicky,
b) v případě služby standardní balík francouzsky.“.
25. V článku 289 odstavec 5 zní:
„5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.“.
26. V článku 290 odstavec 3 zní:
„3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 69 217 Kč. Odesílatel nemůže
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 14).“.
27. Článek 293 se zrušuje.
28. V článku 294 odstavec 3 zní:
„3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.“.
29. Za článek 320 se vkládá nový článek 320a, který včetně nadpisu zní:
„Článek 320a
Zahraniční podmínky – Sint Maarten
1. K poštovní zásilce musí být připojeny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka,
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní prohlášky,
b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška.
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet délky a obvodu 300 cm.
5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
6. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka,
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu
poštovní smlouvy.“.
30. V článku 325 odstavec 1 zní:
„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky.“.
31. V článku 325 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
32. V článku 325 odstavec 6 zní:
„6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou.“.
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33. V článku 341 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.
34. V článku 341 odstavec 3 zní:
„3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 30 kg,
b) v ostatních případech: 20 kg.“.
35. V článku 349 odstavec 6 zní:
„6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služby standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry,
šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu
poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 122 odst. 4 neplatí.“.
36. V článku 351 odstavec 5 zní:
„5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
37. V článku 352 odstavec 2 zní:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.“.
38. V článku 352 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.
39. V článku 364 odstavec 2 zní:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená
zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky,
b) v případě služby standardní balík anglicky nebo francouzsky.“.
40. V článku 364 odstavec 3 zní:
„3. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy dodána
ve větším místě.“.
41. V článku 364 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
„6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.
7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.“.
42. V článku 368 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8.
43. V článku 372 odstavec 1 zní:
„1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.“.
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44. V článku 372 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.
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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 zákona č. 95/2005 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., poštovní známky vydává
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Vydání poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
v Poštovním věstníku.
____________________________________________

25
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
100. VÝROČÍ KORUNOVACE SOCHY PANNY MARIE NA SVATÉM HOSTÝNĚ
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. června 2012
příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 21 Kč k 100. výročí korunovace
sochy Panny Marie na Svatém Hostýně.
Svatý Hostýn je nejoblíbenějším, nejnavštěvovanějším a také nejvýše položeným
moravským poutním místem. Celý letošní rok je ve znamení oslav 100. výročí
korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně, ke které došlo 15. srpna roku 1912.
Korunovace v roce 1912 byla mimořádnou událostí, které se zúčastnilo velké množství
poutníků. Korunovány byly jak socha Panny Marie, tak socha Ježíška. Korunky byly
pořízeny ze sbírek věřících z domova i ze vzdálené Ameriky a byly před samotnou
korunovací v Římě posvěceny papežem.
Na známce je stylizovaná postava Panny Marie stojící na srpku měsíce. Na levé
ruce drží Ježíška, který v souladu se svatohostýnskou tradicí metá blesky.
Autorem výtvarného návrhu emise je ak. malíř a grafik Oldřich Kulhánek, autorem rytiny je grafik a rytec Miloš
Ondráček.
Známku o rozměrech 23 x 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., archovým ocelotiskem v barvách
zlaté, červené a černé v kombinaci s ofsetem v tiskových listech po 8 kusech. Uprostřed upraveného tiskového listu je
kupon, na kterém je nápis „100. výročí korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně“, zlatá koruna a letopočty
1912/2012.
Známka má katalogové číslo 725 a platí od 20. června 2012 do odvolání.
Praha 7. června 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

26
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY + LETNÍ PARALYMPIJSKÉ HRY LONDÝN 2012
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. června 2012 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 20 Kč věnovanou Letním olympijským a paralympijským hrám Londýn 2012.
Na známce je zobrazen hod oštěpem, který byl na starořeckých olympijských hrách konaných od roku 776 př.
n. l. významnou součástí pětiboje – pantathlonu. V popředí je dominantní bronzová plastika oštěpaře z 5. století př. n. l.
se současným oštěpařem v pozadí, připomínající dlouhou tradici olympismu a postavení atletiky coby královny sportu.
Druhou dominantu na známce tvoří logo londýnských her.
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XXX. letní olympijské hry 2012 se budou konat v Londýně ve dnech 26. července až 12. srpna 2012. Po
ukončení olympijských her se v Londýně budou již tradičně konat i paralympijské hry v termínu od 29. srpna do
9. září 2012.
Na hrách XXX. olympiády se bude soutěžit ve 29 sportovních odvětvích. Z programu olympijských her byl
vyřazen baseball a softball.
Autorem výtvarného návrhu emise je ak. malíř a grafik Jan Ungrád, autorem rytiny je grafik a rytec Jaroslav
Tvrdoň.
Známku o rozměrech 64 x 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., archovou kombinací
s plnobarevným ofsetem ve spojení s černou rytinou v upravených tiskových listech s 3 známkami a 2 kupony. Kupony
o rozměrech shodných se známkou jsou věnovány vodním sportům – olympioniky reprezentuje veslař, paralympiky pak
plavkyně. Oba kupony doplňují loga Českého olympijského výboru a Českého paralympijského výboru.
Známka má katalogové číslo 726 a platí od 20. června 2012 do odvolání.
Praha 7. června 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE
20 LET PTC PRAHA A. S.
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. června 2012 příležitostnou poštovní dopisnici
k 20 letům založení Poštovní tiskárny cenin Praha, a. s., s natištěnou známkou s nominální hodnotou zastoupenou
písmenem „A“. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g podle Ceníku základních
poštovních služeb v aktuálním znění (ke dni vydání 10 Kč).
Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., vznikla dne 1. května 1992 privatizací z bývalého závodu České pošty
Technická ústředna spojů. Tradice tiskárny se však píše již od roku 1952, kdy vznikla účelová poštovní tiskárna
Ministerstva spojů pro tisk poštovních známek a jiných tiskovin. Je specializovanou společností zaměřenou na tisk
známek a jiných cenin vyžadující vysoký stupeň ochrany. Ve svém oboru patří ke špičkovým tiskárnám, což dokazují
mnohá celosvětová i domácí ocenění.
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Na známce je nakresleno písmeno „A“ a text 20 let PTC Praha a. s. V obrazové části dopisnice jsou nakresleni
tiskařští šotci sedící na trojnožce. Před nimi je malířský stojan se známkou, kterou malují.
Autorem výtvarného návrhu známky a dopisnice je ak. malíř a grafik Jiří Slíva.
Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., plnobarevným ofsetem. Pod známkou je mikrolinka
s textem Česká pošta, PTC, 2012. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 15 Kč a platí od 20. června 2012 do odvolání.
Praha 7. června 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE
750 LET ZALOŽENÍ VYSOKÉHO MÝTA
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. června 2012 příležitostnou poštovní dopisnici
„750 let založení Vysokého Mýta“ s natištěnou známkou s nominální hodnotou zastoupenou písmenem „A“. Písmeno
„A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g podle Ceníku základních poštovních služeb
v aktuálním znění (ke dni vydání 10 Kč).
V letošním roce oslaví město Vysoké Mýto 750 let od založení králem Přemyslem Otakarem II. Město leží
uprostřed Pardubického kraje na hlavním silničním tahu z Hradce Králové do Brna. Do současnosti se z doby založení
dochoval pravidelný půdorys města s centrálním náměstím, které je největším náměstím čtvercového typu v Čechách.
Při procházce centrem nelze minout kromě náměstí ani gotický chrám svatého Vavřince, zvonici z šestnáctého století,
Choceňskou věž a Pražskou a Litomyšlskou bránu. V hradebním opevnění se dochovaly Vodárenská a Klášterská bašta.
Ve své bohaté historii město prožívalo doby rozkvětu, kdy bohatlo a lidem se dařilo, ale přicházely také zhoubné
požáry a cizí vojska. Od poloviny 19. století bylo Vysoké Mýto tradičním sídlem vojenské posádky. Posledními vojáky
byla od roku 1968 okupační sovětská armáda, která zanechala ve městě velkou materiální a ekologickou spoušť. Po
jejím odchodu v roce 1990 se město postupně stalo opět krásným a přívětivým místem pro své obyvatele i návštěvníky
se širokou nabídkou kulturního a sportovního vyžití.
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Na známce “A“ je znak města Vysokého Mýta a pod ním je zobrazeno panorama dominant města. V obrazové
části dopisnice je silueta sochy Přemysla Otakara II. od K. Bureše a text 750 let od založení města Přemyslem
Otakarem II., Vysoké Mýto 1262 – 2012.
Autorem výtvarného návrhu známky a dopisnice je ak. malíř a grafik Pavel Sivko.
Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., plnobarevným ofsetem. Pod známkou je mikrolinka
s textem Česká pošta, PTC, 2012.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 15 Kč a platí od 20. června 2012 do odvolání.
Praha 7. června 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
VLASTNÍ ZNÁMKA „A“ – VZOR
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. června 2012
samolepicí výplatní poštovní známku s nominální hodnotou zastoupenou písmenem „A“.
Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g podle Ceníku
základních poštovních služeb v aktuálním znění (ke dni vydání 10 Kč). Tato známka
v archu bude sloužit jako vzor Vlastních známek.
V obrazové části známky jsou vyobrazeny balíky z reklamní kampaně České pošty,
s. p., držící vlajku a směrovky s nápisy „Balík Do ruky“, „Balík Na poštu“ a text „Pořiďte si
Vlastní známku“. Pod obrazovým prostorem se nachází mikrolinka s textem ČESKÁ
POŠTA•VLASTNÍ ZNÁMKA a Česká republika „A“.
Známku o rozměrech 23 x 30 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., plnobarevným ofsetem
v tiskových listech po 25 kusech. Tiskový list (TL) o velikosti formátu A4 (210 mm x 297 mm) je rozdělen na
informační pole podle předlohy zákazníka (hlavní o rozměru 210 mm x 70 mm a dvě okrajová o rozměrech
21 mm x 204 mm), pole pro známku o rozměru 168 mm x 204 mm a pole pro standardní označení TL o velikosti
210 mm x 20 mm.
V hlavním informačním poli zákazníka jsou u úvodního vydání Vlastní známky údaje České pošty, s. p. (ČP),
v okrajových informačních polích je logo ČP a čárový kód. U zákaznických objednávek budou celá pole (hlavní i obě
okrajová) k dispozici zákazníkovi.
V poli pro Vlastní známku je 25 ks známek. U úvodního vydání Vlastní známky je 25 stejných obrazů známek.
U zákaznických objednávek může být max. 25 různých obrazů známek na jednom TL.
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V poli pro standardní označení je u úvodního vydání Vlastní známky bezpečnostní prvek – hologram s motivem
ČP, název TL „Vlastní známka (vzor): Balík Do ruky a Balík Na poštu“, www.ceskaposta.cz a text „VZ VZOR“.
U zákaznických objednávek bude bezpečnostní prvek – hologram s motivem ČP, název TL (stanoví zákazník, pokud
tak neučiní, doplní název Česká pošta), www.ceskaposta.cz a text „VZ VZOR“ bude nahrazen 6 alfanumerickými
znaky, z nichž první dva alfabetické znaky budou označovat iniciály produktu (VZ = vlastní známka) a další
4 numerické znaky budou tvořeny pořadovým číslem objednávky.
Obrazová část známky má rozměr 23 mm x 26 mm. Povinné pole s názvem státu a písmenovou hodnotou má
rozměr 23 mm x 4 mm. Jednotlivé známky jsou odděleny speciálním zoubkovaným násekem, který je na každém okraji
známky doplněn o unikátní atypickou modifikaci, sloužící jako bezpečnostní prvek. Známky na TL jsou mezi
zoubkovaným násekem odděleny průsekem pro jejich jednodušší možnost vytržení z TL.
Autorem grafické úpravy tiskového listu Vlastní známky je ak. malíř a grafik Petr Foltera, autorem návrhu
obrazové části známky je Ivana Havránková.
Známka má katalogové číslo 727 a platí od 20. června 2012 do odvolání.

Praha 7. června 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

30
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
VLASTNÍ ZNÁMKA „A“ – VZOR
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. června 2012 samolepicí výplatní poštovní
známku s nominální hodnotou zastoupenou písmenem „A“. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní
– standard do 50 g podle Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění (ke dni vydání 10 Kč). Tato známka
v archu bude sloužit jako vzor Vlastních známek.
V obrazové části známky je vyobrazen balík z reklamní kampaně České
pošty, s. p., držící razítko a směrovku s nápisem „Balík Na poštu“ a text „Pořiďte si
Vlastní známku“. Pod obrazovým prostorem se nachází mikrolinka s textem ČESKÁ
POŠTA•VLASTNÍ ZNÁMKA a Česká republika „A“.
Známku o rozměrech 30 x 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.,
plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 25 kusech. Tiskový list (TL) o velikosti
formátu A4 (297 mm x 210 mm) je rozdělen na informační pole podle předlohy
zákazníka (hlavní o rozměru 70 mm x 210 mm a dvě okrajová o rozměrech
204 mm x 21 mm), pole pro známku o rozměru 204 mm x 168 mm a pole pro standardní označení TL o velikosti
20 mm x 210 mm.
V hlavním informačním poli zákazníka jsou u úvodního vydání Vlastní známky údaje České pošty, s. p. (ČP),
v okrajových informačních polích je logo ČP a čárový kód. U zákaznických objednávek budou celá pole (hlavní i obě
okrajová) k dispozici zákazníkovi.
V poli pro Vlastní známku je 25 ks známek. U úvodního vydání Vlastních známek je 25 stejných obrazů
známek. U zákaznických objednávek může být max. 25 různých obrazů známek na jednom TL.
V poli pro standardní označení je u úvodního vydání Vlastní známky bezpečnostní prvek – hologram s motivem
ČP, název TL „Vlastní známka (vzor): Balík Na poštu“, www.ceskaposta.cz a text „VZ VZOR“. U zákaznických
objednávek bude bezpečnostní prvek – hologram s motivem ČP, název TL (stanoví zákazník, pokud tak neučiní, doplní
název Česká pošta), www.ceskaposta.cz a text „VZ VZOR“ bude nahrazen 6 alfanumerickými znaky, z nichž první dva
alfabetické znaky budou označovat iniciály produktu (VZ = vlastní známka) a další 4 numerické znaky budou tvořeny
pořadovým číslem objednávky.
Obrazová část známky má rozměr 30 mm x 19 mm. Povinné pole s názvem státu a písmenovou hodnotou má
rozměr 30 mm x 4 mm. Jednotlivé známky jsou odděleny speciálním zoubkovaným násekem, který je na každém okraji
známky doplněn o unikátní atypickou modifikaci, sloužící jako bezpečnostní prvek. Známky na TL jsou mezi
zoubkovaným násekem odděleny průsekem pro jejich jednodušší možnost vytržení z TL.
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Autorem grafické úpravy tiskového listu Vlastní známky je ak. malíř a grafik Petr Foltera, autorem návrhu
obrazové části známky je Mgr. Václav Příleský.
Známka má katalogové číslo 728 a platí od 20. června 2012 do odvolání.

Praha 7. června 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

30
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
VLASTNÍ ZNÁMKA „E“ – VZOR
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. června 2012 samolepicí výplatní poštovní
známku s nominální hodnotou zastoupenou písmenem „E“. Písmeno „E“ odpovídá ceně pro prioritní obyčejné zásilky
do 20 g do evropských zemí podle Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění (ke dni vydání 20 Kč). Tato
známka v archu bude sloužit jako vzor Vlastních známek.
V obrazové části známky je vyobrazen balík z reklamní kampaně České
pošty, s. p., držící směrovku s nápisem „Balík Do ruky“ a text „Pořiďte si Vlastní
známku“. Pod obrazovým prostorem se nachází mikrolinka s textem ČESKÁ
POŠTA•VLASTNÍ ZNÁMKA a Česká republika „E“.
Známku o rozměrech 30 x 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.,
plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 25 kusech. Tiskový list (TL) o velikosti
formátu A4 (297 mm x 210 mm) je rozdělen na informační pole podle předlohy
zákazníka (hlavní o rozměru 70 mm x 210 mm a dvě okrajová o rozměrech
204 mm x 21 mm), pole pro známku o rozměru 204 mm x 168 mm a pole pro standardní označení TL o velikosti
20 mm x 210 mm.
V hlavním informačním poli zákazníka jsou u úvodního vydání Vlastní známky údaje České pošty, s. p. (ČP),
v okrajových informačních polích je logo ČP a čárový kód. U zákaznických objednávek budou celá pole (hlavní i obě
okrajová) k dispozici zákazníkovi.
V poli pro Vlastní známku je 25 ks známek. U úvodního vydání Vlastních známek je 25 stejných obrazů
známek. U zákaznických objednávek může být max. 25 různých obrazů známek na jednom TL.
V poli pro standardní označení je u úvodního vydání Vlastních známek bezpečnostní prvek – hologram
s motivem ČP, název TL „Vlastní známka (vzor): Balík Do ruky“, www.ceskaposta.cz a text „VZ VZOR“.
U zákaznických objednávek bude bezpečnostní prvek – hologram s motivem ČP, název TL (stanoví zákazník, pokud
tak neučiní, doplní název Česká pošta), www.ceskaposta.cz a text „VZ VZOR“ bude nahrazen 6 alfanumerickými
znaky, z nichž první dva alfabetické znaky budou označovat iniciály produktu (VZ = vlastní známka) a další
4 numerické znaky budou tvořeny pořadovým číslem objednávky.
Obrazová část známky má rozměr 30 mm x 19 mm. Povinné pole s názvem státu a písmenovou hodnotou má
rozměr 30 mm x 4 mm. Jednotlivé známky jsou odděleny speciálním zoubkovaným násekem, který je na každém okraji
známky doplněn o unikátní atypickou modifikaci, sloužící jako bezpečnostní prvek. Známky na TL jsou mezi
zoubkovaným násekem odděleny průsekem pro jejich jednodušší možnost vytržení z TL .
Autorem grafické úpravy tiskového listu Vlastní známky je ak. malíř a grafik Petr Foltera, autorem návrhu
obrazové části známky je Ing. Josef Bajza, MBA.
Známka má katalogové číslo 729 a platí od 20. června 2012 do odvolání.

Praha 7. června 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

Částka 6/2012
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