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SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU
56
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 29. srpna 2011
Čj ČTÚ-78 961/2011-610

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 25. srpna 2011 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek,
vydává toto
rozhodnutí:
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Ke dni 1. 11. 2011 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 25. srpna 2011, 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) a 20. června 2011 (čj. ČTÚ-53 589/2011-610)
správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek.
Dne 25. srpna 2011 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou poštovních
podmínek v článcích 151, 152, 191, 193, 194, 195, 214, 244, 277, 328, 339 a 371.
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 odvolatel 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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57
OVĚŘENÍ DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL PRO PŘIŘAZOVÁNÍ NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ SLUŽBY,
NA NĚŽ SE VZTAHUJE POŠTOVNÍ POVINNOST DRŽITELE POŠTOVNÍ LICENCE ZA ROK 2010
Český telekomunikační úřad (dále „ČTÚ“) podle § 33 odst. 5 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že auditorská firma
Ernst & Young, s.r.o., (dále „Nezávislý ověřovatel“) provedla ověření dodržování pravidel, podle nichž jsou náklady
společné pro více činností držitele poštovní licence přiřazovány jednotlivým službám, na něž se vztahuje poštovní
povinnost, a to při alokaci nákladů v nákladových účetních systémech držitele poštovní licence, tj. České pošty, s.p., za
rok 2010.
Pravidla, podle nichž jsou náklady společné pro více činností držitele poštovní licence přiřazovány jednotlivým
službám, na něž se vztahuje poštovní povinnost, schválil ČTÚ rozhodnutím čj. 50 650/06-611/VI. vyř. ze dne 25. dubna
2007 v souladu s § 33 odst. 5 zákona o poštovních službách a v souladu s ustanovením čl. 14 Směrnice 97/67/EC
Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu Společenství a zvyšování kvality
služby.
Výsledky ověření systému evidence nákladů České pošty, s.p., za rok 2010 Nezávislým ověřovatelem jsou
uvedeny v příloze ve zprávě „Ověření systému evidence nákladů“.
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Příloha k rozhodnutí čj. ČTÚ-78 961/2011-610

ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK,
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu čj. ČTÚ- 78 961/2011-610
ze dne 29.8.2011 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 a čj. 53 589/2011-610 se mění takto:
1. V článku 151 odstavec 1 zní:
„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky.“.
2. V článku 152 odstavec 2 zní:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny albánsky nebo anglicky.“.
3. V článku 152 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 191 odstavec 3 zní:
„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9): 7 248 Kč,
b) v ostatních případech: 28 995 Kč.“.
5. V článku 193 odstavec 5 zní:
„5. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.“.
6. V článku 193 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 odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
7. V článku 194 odstavec 8 zní:
„8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.“.
8. V článku 195 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 2 celní prohlášky.“.
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9. V článku 214 odstavec 2 zní:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.“.
10. V článku 244 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 1 celní prohláška,
b) v případě služby standardní balík 4 celní prohlášky.“.
11. V článku 244 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 3 až 6.
12. V článku 244 odstavce 3 a 4 znějí:
„3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4.

Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet délky a obvodu 200 cm.“.

13. V článku 277 odstavec 4 zní:
„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet délky a obvodu 300 cm.“.
14. V článku 328 odstavec 5 zní:
„5. 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.“.
15. V článku 328 se odstavec 6 zrušuje.
16. V článku 339 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 1 celní prohláška,
b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky.“.
17. V článku 339 odstavec 7 zní:
„7. V případě služby standardní balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.“.
18. V článku 371 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„4. V případě služby cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a kameny, cenné
papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 123 odst. 2 neplatí.“.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

244

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

Opatření č. 57
PŘÍLOHA

Částka 9/2011

Částka 9/2011

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

245

246

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

Částka 9/2011

Částka 9/2011

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

247

248

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

Částka 9/2011

Částka 9/2011

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

249

250

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

Částka 9/2011

Částka 9/2011

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

251

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.
____________________________________________
58
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
SVĚTOVÝ DEN POŠTY
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. října 2011 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 21 Kč věnovanou Světovému dni pošty. Na známce je vyobrazena zeměkoule a okolo ní poletující
poštovní holubi držící dopisy. Nahoře leží poštovní skřítek troubící na trubku.
Světový den pošty každoročně připadá na 9. říjen, tedy den, kdy byla v roce
1874 ve švýcarském Bernu založena Světová poštovní unie (SPU), původně jako
Všeobecná poštovní unie. Zde má tato druhá nejstarší mezinárodní organizace na
světě dodnes své sídlo. SPU je vládní organizací a specializovanou agenturou v rámci
systému OSN a je hlavním fórem pro spolupráci svých 191 členských zemí. Plní
poradní, mediační a styčnou roli a poskytuje i technickou pomoc. Stanoví pravidla pro
mezinárodní výměnu listovních zásilek, balíků a zajištění peněžních služeb a pomáhá
ke zvyšování jejich kvality prostřednictvím základních smluvních dokumentů, tzv.
Akt Světové poštovní unie. Československo je členem SPU od r. 1920 a Česká
republika od r. 1993. Nejvyšším orgánem SPU je kongres Světové poštovní unie,
který se koná každé čtyři roky za účasti zplnomocněných zástupců členských zemí;
schvaluje změny Akt SPU a přijímá strategii pro následující čtyřleté období.
Zastupováním České republiky v SPU je pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Celosvětovou poštovní síť dnes tvoří více než 5 milionů pracovníků na více než 660 tisících poštovních
provozovnách. V posledních letech se využití této sítě významně mění. Poštovní sektor hraje stále důležitější roli
na cestě k informační společnosti. Poštovní provozovny v mnoha zemích již nejsou jen místem, kde je možno podat
nebo převzít poštovní zásilku, ale stále častěji nabízí i moderní elektronické a finanční služby. V řadě, zejména
rozvojových, zemí pak vlády, organizace i soukromá sféra využívají poštovní sektor jako vhodný prostředek pro přístup
veřejnosti k novým informačním a komunikačním technologiím jako jsou internet, elektronická pošta apod. Mění se i
charakter služeb poskytovaných Českou poštou, s. p. Do portfolia jejích služeb tak nově patří i služby spojené
s elektronickým bankovnictvím, hybridní poštou, registrovanou elektronickou poštou, služby e-governmentu,
provozování informačního systému centrální adresy, provoz certifikační autority PostSignum QCA a další.
Autorem výtvarného návrhu emise je prof. Dušan Kállay, akad. malíř a grafik, autorem liniové kresby známky
a rytiny obálky prvního dne je grafik a rytec Miloš Ondráček.
Známku o rozměrech 33 x 33 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., plnobarevným ofsetem s liniovou
kresbou v tiskových listech po 35 kusech.
Známka má katalogové číslo 698 a platí od 5. října 2011 do odvolání.
Praha 30. září 2011
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
59
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
ČESKÝ FILMOVÝ PLAKÁT – NĚŽNÁ
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. října 2011 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 10 Kč, na které je vyobrazen plakát k filmu Něžná.
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Autorka plakátu k filmu Něžná (1970, Francie) režiséra Roberta Bressona, malířka a grafička Olga PoláčkováVyleťalová, se narodila 8. srpna 1944 v Hradci Králové. Po soukromém studiu (1963;
Antonín Kybal) vystudovala Výtvarnou školu (1968) a Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou v Praze (1968–1969; Karel Svolinský). Kolektivně vystavuje od
roku 1974, samostatně od roku 1980. V letech 1969–1989 vytvořila sedmdesát šest
filmových plakátů. Její návrh plakátu k filmu Něžná se stal ikonou československého
filmového plakátu šedesátých a počátku sedmdesátých let. Všechna díla se vyznačují
poetickým laděním, snovou lehkostí a fantazií. Autorka získala i řadu prestižních
mezinárodních cen: 1973 – Grand prix na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes
(Něžná); 1974 – cena kritiky tamtéž (Mládí a láska); 1979 – Zlatý Hugo na
Mezinárodním filmovém festivalu v Chicagu (Zrcadlení).
V září roku 2008 byla plakátová tvorba Olgy Poláčkové-Vyleťalové představena
na samostatné výstavě v pražském kině Světozor v rámci cyklu Zlatá éra českého
filmového plakátu.
Autorem výtvarného návrhu emise je prof. Zdeněk Ziegler, akad. architekt a grafik, autorem liniové kresby
a rytiny obálky prvního dne je grafik a rytec Jindřich Faktor.
Známku o rozměrech 25 x 33 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., plnobarevným ofsetem
v tiskových listech po 25 kusech.
Známka má katalogové číslo 699 a platí od 5. října 2011 do odvolání.
Praha 30. září 2011
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
60
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
ČESKÝ FILMOVÝ PLAKÁT – MARKÉTA LAZAROVÁ
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. října 2011 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 10 Kč, na které je vyobrazen plakát k filmu Markéta Lazarová.
Autorem plakátu k filmu Markéta Lazarová (1966, Československo) režiséra
Františka Vláčila je grafický designér a typograf Zdeněk Ziegler. Narodil se 27. října
1932 v Praze a vystudoval architekturu na ČVUT v Praze. Od počátku 90. let působil
jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v letech 2000–2003 byl
rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
Od konce padesátých let pracoval na prvních zakázkách z oblasti grafického
designu, jako byly grafické vstupy do sportovního vysílání ČT, inzerce, propagační
materiály, zároveň vytvořil první plakáty. Od roku 1962 navrhoval obálky a grafické
úpravy knih. Z téhož roku pochází jeho první filmový plakát Křik. Do současné doby
vytvořil kolem tří set filmových, výstavních a divadelních plakátů. V roce 1964 vznikaly
jeho první návrhy na obaly gramodesek. Po roce 1989 vznikala nová nakladatelství
s vyhraněnou produkcí, pro řadu z nich vytvořil Zdeněk Ziegler základní grafický image.
Od šedesátých let navrhl také množství logotypů institucí a podniků. Kolektivně vystavuje Zdeněk Ziegler od
roku 1964, samostatně od roku 1970. Od roku 1980 je členem Association Graphique Internationale (AGI), od roku
1984 je členem Sdružení českých grafických designérů Typo & (od r. 1995 TypoDesignClub).
V devadesátých letech spolupracoval s divadlem Za branou a s Národním divadlem. Podílí se na grafickém
designu Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, vytvořil logo Židovského muzea v Praze
a corporate identity Českého muzea výtvarných umění v Praze.
Od 60. let byla jeho knižní tvorba mnohokrát oceněna v soutěži o Nejkrásnější knihu, mezinárodního ocenění se
dostalo dvěma svazkům Aulos, plakátová tvorba byla v roce 1976 oceněna cenou Zlatý Hugo na Mezinárodním
filmovém festivalu v Chicagu (Modrá Electra Glide). Jeho typografická tvorba byla publikována na řadě prestižních
mezinárodních výstav a publikována v časopisech, jako je japonská Idea, Graphis, Typografia, Font a v ročenkách
TypoDesignClub 1996-2001.
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V březnu roku 2007 představilo pražské kino Světozor v rámci cyklu Zlatá éra českého filmového plakátu na
samostatné výstavě plakátovou tvorbu Zdeňka Zieglera z let 1962–1989.
Zdeněk Ziegler se věnuje i známkové tvorbě, je členem Komise pro přípravu emisního plánu poštovních známek
a Komise pro výtvarné řešení poštovních známek České pošty, s. p.
Autorem výtvarného návrhu emise je prof. Zdeněk Ziegler, akad. architekt a grafik, autorem liniové kresby
a rozkresby obálky prvního dne vydání je grafik a rytec Jindřich Faktor.
Známku o rozměrech 25 x 33 mm vytiskla Poštovní tiskárna Praha, a. s., plnobarevným ofsetem v tiskových
listech po 25 kusech.
Známka má katalogové číslo 700 a platí od 5. října 2011 do odvolání.
Praha 30. září 2011
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

61
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ PÍSMENOVÉ ZNÁMKY
PAT A MAT
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. října 2011 výplatní poštovní známku s nominální
hodnotou zastoupenou písmenem „A“ s postavičkami Pata a Mata z oblíbeného večerníčka. 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).
Na známce jsou vyobrazeni kutilové Pat a Mat držící se za ramena.
Postavy Pata a Mata se poprvé objevily v roce 1976 ve filmu „Kuťáci“. Pro seriál „ …a
je to!“ si filmové postavičky převlékly trička a dostaly rádiovku a kulicha. Svých jmen Pat &
Mat se kutilové dočkali až v roce 1989. V té době si také Mat směl opět obléci své červené
tričko. Hlavní inspirací pro jejich příběhy je manuální nešikovnost. Důležitá však není jen
legrace, ale i optimistický postoj Pata a Mata k životu. I když je vše ztracené, nikdy neskládají
ruce do klína a nakonec jsou vždy se svým řešením spokojeni. Sláva hvězd rostla až do roku
1995. S novým tisíciletím se Pat a Mat vrací opět na scénu v nových příbězích.
Autorem výtvarných návrhů je grafik Jan Chvojka, který je současně scénáristou
oblíbených filmů s Patem a Matem.
Známky o rozměrech 23 x 30 mm, které budou vydávány pouze v sešitkové úpravě po 10 kusech, vytiskla
Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., plnobarevným ofsetem. Na vnitřní levé straně známkového sešitku je mezi
postavičkami a krátkým textem od autora umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Známka má katalogové číslo 701 a platí od 5. října 2011 do odvolání.
Praha 30. září 2011
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

a služeb informační společnosti
62
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE
1. ČESKO-SLOVENSKÁ VÝSTAVA VYSOKÉ MÝTO
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. října 2011 příležitostnou poštovní dopisnici
s natištěnou známkou s nominální hodnotou zastoupenou písmenem „E“ k propagaci 1. česko-slovenské filatelistické
výstavy Vysoké Mýto. 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).
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Námětem natištěné známky je detail z obrazu Alfonse Muchy Salon des Cent: 20th Exhibition. Pod známkou se
nachází mikrolinka s mikrotextem Česká pošta, PTC, 2011. V obrazové části dopisnice jsou loga 1. česko-slovenské
filatelistické výstavy Vysoké Mýto, SČF, ZSF a detail památníku padlým vojákům.

Ve dnech 12. – 16. října uspořádá vysokomýtský klub filatelistů ve spolupráci s Regionálním muzeem soutěžní
všeobecnou filatelistickou výstavu ve dvou kategoriích. Pro exponáty s již získanou kvalifikací bude připravena výstava
národní, které se účastní svými kvalifikovanými exponáty také slovenští vystavovatelé. Pro české vystavovatele, jejichž
exponáty jsou na počátku kvalifikačního postupu, bude připravena kategorie Premiéra. Cílem výstavy je propagace
filatelie a současně prohloubení spolupráce mezi našimi a slovenskými filatelisty. Pořadatelem výstavy je Svaz českých
filatelistů ve spolupráci se Svazem slovenských filatelistů, Českou poštou, s. p., a Regionálním muzeem.
Autorem výtvarného návrhu známky je prof. Zdeněk Ziegler, akad. architekt a grafik, autorem výtvarného
návrhu obrazové části dopisnice je organizační výbor 1. česko-slovenské filatelistické výstavy Vysoké Mýto.
Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., plnobarevným ofsetem. Pod logem České pošty je
umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 25 Kč a platí od 5. října 2011 do odvolání.
Praha 30. září 2011
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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