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11
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

Čj. 2 923/2007-608
Praha 19. února 2007

Český telekomunikační úřad (dále jen „správní orgán“), jako správní orgán příslušný podle § 10 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle § 23 odst. 3 a 6 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých
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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 3, Olšanská 38/9, IČ: 47114983
(dále jen „Česká pošta“), ze dne 23. ledna 2007 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek, vydává toto
rozhodnutí:
Ke dni 1. 3. 2007 se podle § 23 odst. 6 zákona o poštovních službách mění poštovní licence udělená podle
rozhodnutí čj. 40106/05-608 ze dne 24. listopadu 2005 na období 1. 1. 2006 − 31. 12. 2008 tak, že se vyslovuje souhlas
se změnou poštovních podmínek způsobem podle přílohy tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Rozhodnutím čj. 40106/05-608 ze dne 24. listopadu 2005 udělil správní orgán České poště na období 1. 1. 2006
− 31. 12. 2008 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 čj. 43575/05-608 ze dne 22. prosince 2005,
čj. 10 610/2006-608 ze dne 23. února 2006, čj. 26 701/2006-608 ze dne 5. května 2006, čj. 31 482/2006-608 ze dne
25. května 2006, čj. 32 763/2006-608 ze dne 6. června 2006, čj. 42 856/2006-608 ze dne 25. srpna 2006,
čj. 56 854/2006-608 ze dne 3. listopadu 2006, čj. 56 855/2006-608 ze dne 6. listopadu 2006 a čj. 61 853/2006-608 ze
dne 13. prosince 2006 správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek.
Dne 23. ledna 2007 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou v článcích
113, 114, 180, 185, 199, 234, 312, 314 a 335 a s doplněním nových článků 247a a 367a.
Dne 2. února 2007 zaslala Česká pošta správnímu orgánu dodatek k původní žádosti, v němž uvedla, že
od původně zamýšlených změn článků 185 a 335 a od doplnění nového článku 247a upouští; současně pak upravila
původně zamýšlený text nového znění čl. 114 odst. 4.
Vzhledem k tomu rozhodoval správní orgán o změně poštovních podmínek podle návrhu předloženého dne
23. ledna 2007, ve znění dodatku ze dne 2. února 2007.
Navržené změny poštovních podmínek vyplývají z právních předpisů Světové poštovní unie a z podmínek, za
nichž zahraniční provozovatelé poskytují České poště svou součinnost.
Proto správní orgán rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení podat rozklad. Rozklad se podává u předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu; o rozkladu rozhoduje Rada Českého telekomunikačního úřadu. Rozklad nemá
odkladný účinek (§ 38 odst. 2 zákona o poštovních službách).

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v.r.
předseda Rady
Českého telekomunikačního úřadu
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12
ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK
Podle § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 29/2000 Sb., zákon o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, je
Česká pošta, s.p. povinna nabízet poštovní služby, na něž se vztahuje poštovní povinnost, podle poštovních podmínek,
s nimiž Český telekomunikační úřad vyslovil souhlas.
Český telekomunikační úřad zveřejňuje nové znění poštovních podmínek účinné od 1. 3. 2007, s nímž vyslovil
souhlas svým rozhodnutím čj. 2 923/2007-608 ze dne 19. 2. 2007.
____________________________________________

Poštovní podmínky podle rozhodnutí čj. 40106/05-608, ve znění rozhodnutí čj. 43575/05-608, čj. 10 610/2006608, čj. 26 701/2006-608, čj. 31 482/2006-608, čj. 32 763/2006-608, čj. 42 856/2006-608, čj. 56 854/2006-608,
čj. 56 855/2006-608 a 61 853/2006-608, se mění takto:
1. Článek 113 včetně nadpisu zní:
„Článek 113
Zvláštní ustanovení o celním řízení
Ustanovení tohoto dílu o celním řízení se nevztahují na poštovní zásilky do následujících zemí určení:
Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko (kromě Severního Irska), Itálie, Kypr, Litva,
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rumunsko, Řecko, S. Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán, Velká Británie a Severní
Irsko.“.
2. V článku 114 odstavec 4 zní:
„4. Pro účely tohoto dílu se za evropské země považují:
Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (kromě Grónska),
Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko (kromě Severního Irska), Island, Itálie, Kypr,
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo,
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko (včetně Azor a Madeiry), Rakousko, Rumunsko, Rusko (včetně
asijské části), Řecko, S. Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko (včetně enkláv Ceuta a Melilla
a ostrovů Baleár, Chafarinas a Kanárských), Švédsko, Švýcarsko, Turecko (včetně asijské části), Ukrajina,
Vatikán, Velká Británie a Severní Irsko.“.
3. V článku 180 se odstavce 1 a 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 1 až 9.
4. V článku 199 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí:
„7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená
slepecká zásilka a 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. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.
8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 9.
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5. Článek 234 včetně nadpisu zní:
„Článek 234
Zahraniční podmínky – Kambodža
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.
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 francouzsky,
b) v případě služby standardní balík francouzsky.
3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží
podléhající v zemi určení celnímu řízení.
4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.
6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.
7. 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 312 se odstavce 1 a 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 až 12 se označují jako odstavce 1 až 10.
7. V článku 314 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,
b) v případě služby standardní balík anglicky nebo francouzsky.“.
8. V článku 314 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.
9. Za článek 367 se vkládá nový článek 367a, který zní:
„Článek 367a
Zahraniční podmínky – Východní Timor
1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky,
2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.
4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.“.
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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., poštovní známky vydává Ministerstvo informatiky ČR. Vydání
poštovní známky Ministerstvo informatiky ČR zveřejní v Poštovním věstníku.

____________________________________________

13
SPOLEČNÉ ČESKO-BELGICKÉ VYDÁNÍ
DVOU PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
PALÁC STOCLET V BRUSELU
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 26. března 2007 dvě příležitostné poštovní známky Palác
Stoclet v Bruselu, které jsou předmětem společného vydání s Belgií.
Námětem společné emise je palác Stoclet v Bruselu, který je dílem našeho rodáka Josefa Hoffmanna
(1870−1956). Palác Stoclet, postavený v letech 1905−1911, je pokládán za jeho vrcholné architektonické dílo. Dvě
známky zobrazující interiér a exteriér paláce vyjdou u nás i v Belgii ve shodném grafickém provedení, ale v příslušných
jazykových mutacích.

Josef Hoffmann se narodil v Brtnici na Moravě, studoval v Jihlavě a Brně, dále pak na vídeňské akademii. Čtyři
desetiletí působil jako profesor architektury na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni. Stal se nejžádanějším architektem
a spoluzakladatelem uměleckého sdružení Secession. Projektoval mnoho soukromých vil i paláců a v roce 1903 založil
spolu s malířem K. Moserem a průmyslníkem F. Wärndorferem slavnou dílnu uměleckého řemesla Wiener Werkstätte,
která produkovala umělecké předměty pro zařízení domů. Palác Stoclet byl jednotně koncipován a proveden jak po
stránce stavební, tak i vnitřního vybavení. Palác má množství secesních prvků, které jsou však důmyslně kombinovány
s přímými liniemi klasického stylu. Návrhy na dekorace pro vlysy v jídelně paláce vytvořil Gustav Klimt. Palác je
zasazen do velké zahrady navržené v odpovídajícím stylu. Josef Hoffmann realizoval také některé stavby na našem
území (na Kladně, ve Vrbně pod Pradědem, Bruntále a Koutech nad Desnou).
Známka 20 Kč s interiérem představuje Hoffmanův návrh haly paláce z let 1905−1906 doplněný texty BRUSEL
– PALÁC STOCLET – J. HOFFMANN.
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Známka 35 Kč s exteriérem přináší pohled z ulice na část budovy s věží, která je ukončena kupolí se čtyřmi
figurami. Známka je doplněna texty J. HOFFMANN – PALÁC STOCLET – BRUSEL.
Autorkou výtvarného návrhu známky 20 Kč je belgická výtvarnice Leen Depooter, autorem výtvarného návrhu
známky 35 Kč, návrhů FDC a razítek je ak. malíř Zdeněk Netopil, autorem rytin je grafik a rytec Jaroslav Tvrdoň.
Známky o rozměrech 23 x 40 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem
v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě okrové, šedé, zelené a modré (známka 20 Kč) a v barvě šedé, zlaté,
oranžové a modré (známka 35 Kč) v tiskových listech po 50 kusech.
Známky mají katalogová čísla 509 a 510 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 26. března 2007 do
odvolání.
Praha 15. března 2007
Ing. David Stádník v.r.
ředitel sekce elektronických komunikací
a poštovních služeb

14
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY GRATULAČNÍ KYTICE
S KUPONY URČENÝMI PRO PŘÍTISKY
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 26. března 2007 výplatní
poštovní známku nominální hodnoty 11 Kč s kupony určenými pro přítisky. Obraz
známky – kytice – je shodný se známkou 10 Kč, jejíž vydání dne 1. února 2006 bylo
oznámeno sdělením 4 Poštovního věstníku č. 1/2006.
Známka vychází ve stejně upraveném tiskovém listu (UTL) s 9 známkami a
12 kupony. Pravý horní kupon nese detail květu s motýlem, dalších 11 kuponů je k datu
vydání opatřeno drobným květinovým motivem. Část nákladu bude vytištěna s prázdnými
kupony, na něž budou dodatečně zhotovovány přítisky podle přání zákazníka.
Autory výtvarného návrhu známky i upraveného tiskového listu jsou ak. malíři a
grafici Libuše a Jaromír Knotkovi.
Známku o rozměrech 23 x 30 mm na výšku s kupony stejné velikosti vytiskla Victoria Security Printing, a.s.,
barevným ofsetem.
Známka má katalogové číslo 511 a platí od 26. března 2007 do odvolání.
Praha 15. března 2007
Ing. David Stádník v.r.
ředitel sekce elektronických komunikací
a poštovních služeb

15
VYDÁNÍ DVOU PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
KRÁSY NAŠÍ VLASTI: LÁZNĚ
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 4. dubna 2007 v emisi Krásy naší vlasti dvě příležitostné
poštovní známky věnované českým a moravským lázním:
1) 12 Kč – LUHAČOVICE – JURKOVIČŮV DŮM
Barvy: tmavohnědá, žlutá, červená, zelená, modrá

Částka 4/2007

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

109

2) 15 Kč – LÁZNĚ BOHDANEČ – PAVILON GOČÁR
Barvy: tmavohnědá, žlutá, červená, zelená, modrá

Luhačovice patří k našim nejkrásnějším lázním. Leží na jižní Moravě v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.
Krásnou přírodu citlivě doplňuje unikátní architektura lázeňských domů ve stylu lidové secese, která je dílem Dušana
Jurkoviče. Přímo na lázeňské kolonádě se nachází luxusní hotel Jurkovičův dům, který je národní kulturní památkou.
Původně to byl obytný mlýn, který v roce 1902 Jurkovič přestavěl na lázeňský dům s ubytováním a balneoprovozem.
V roce 2002 byl zrekonstruován a zmodernizován. V Luhačovicích se léčí především nemoci dýchacího, trávicího a
pohybového ústrojí a cukrovka. Vyvěrá zde 17 léčivých pramenů včetně Vincentky, která se plní do láhví. Na známce
je zobrazen Jurkovičův dům a je doplněn textem LUHAČOVICE – JURKOVIČŮV DŮM.
Lázně Bohdaneč leží v Polabské nížině nedaleko Pardubic. V roce 1897 zde dr. J. Veselý založil rašelinné a
uhličité lázně pro léčbu pohybového ústrojí a cév. Významnou stavbou lázeňského areálu je pavilon Gočár, který byl
otevřen v roce 1913. Je dílem architekta Josefa Gočára, který navrhl i vnitřní vybavení. Kubistická stavba je dlouhá
62 m a široká 18 m. V přízemí jsou léčebná zařízení, v poschodí pokoje pro pacienty a otevřená terasa. V roce 1926 byl
pavilon zvýšen o druhé patro s pokoji, čímž poněkud došlo k narušení původní kubistické architektury. Pavilon dodnes
slouží svému původnímu účelu. V lázeňském parku vyvěrá z hloubky 347 m alkalický artézský pramen. Na známce je
pavilon doplněn textem LÁZNĚ BOHDANEČ – PAVILON GOČÁR.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Antonín Odehnal, autorem rytin je grafik a rytec Václav
Fajt.
Známky o rozměrech 40 x 26 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., ocelotiskem z plochy
v tiskových listech po 8 kusech.
Známky mají katalogová čísla 512 a 513 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 4. dubna 2007 do
odvolání.
Praha 15. března 2007
Ing. David Stádník v.r.
ředitel sekce elektronických komunikací
a poštovních služeb

16
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK PRAGA 2008
LOGO VÝSTAVY
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 4. dubna 2007 výplatní
poštovní známku nominální hodnoty 11 Kč. Na známce vydané k propagaci Světové
výstavy poštovních známek PRAGA 2008 je logo této výstavy. Známka je zpracována
v odlišné barevnosti podle známky v hodnotě 7,50 Kč, jejíž vydání dne 1. prosince 2006
bylo oznámeno sdělením 60 Poštovního věstníku č. 11/2006.
Autorem výtvarného návrhu známky i loga je ak. malíř a grafik Jan Solpera.
Známku o rozměrech 19 x 23 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha,
a.s., barevným ofsetem v tiskových listech po 100 kusech.
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Známka má katalogové číslo 514 a platí od 4. dubna 2007 do odvolání.
Praha 15. března 2007
Ing. David Stádník v.r.
ředitel sekce elektronických komunikací
a poštovních služeb

17
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE
SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK PRAGA 2008:
PRAHA – VÝSTAVIŠTĚ – PRŮMYSLOVÝ PALÁC
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 4. dubna 2007
příležitostnou poštovní dopisnici Výstaviště – Průmyslový palác s natištěnou
známkou nominální hodnoty 7,50 Kč. Dopisnice se vydává k propagaci Světové
výstavy poštovních známek PRAGA 2008, která se bude konat ve dnech 12. − 14. 9.
2008. Natištěná známka se siluetou Pražského hradu volně evokuje první známky
Československé republiky od Alfonse Muchy Hradčany, které vyšly 18. prosince
1918.
V obrazové části dopisnice je pohled na Průmyslový palác Výstaviště v Praze
– Holešovicích doplněný logem výstavy a textem PRŮMYSLOVÝ PALÁC –
VÝSTAVIŠTĚ – PRAHA – místo konání výstavy.
Autorem výtvarného návrhu dopisnice je grafik Václav Kučera.
Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn
hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 12,50 Kč a platí od 4. dubna 2007 do odvolání.
Praha 15. března 2007
Ing. David Stádník v.r.
ředitel sekce elektronických komunikací
a poštovních služeb
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE
SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK PRAGA 2008:
POŠTOVNÍ MUZEUM
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 4. dubna 2007
příležitostnou poštovní dopisnici Poštovní muzeum s natištěnou známkou nominální
hodnoty 11 Kč. Dopisnice se vydává k propagaci Světové výstavy poštovních známek
PRAGA 2008, která se bude konat ve dnech 12. − 14. 9. 2008. Natištěná známka se
siluetou Pražského hradu volně evokuje první známky Československé republiky od
Alfonse Muchy Hradčany, které vyšly 18. prosince 1918, v den založení Poštovního
muzea v Praze.
Alpský salonek Poštovního muzea v Praze zdobený nástěnnými malbami
Josefa Navrátila (1798−1865) v obrazové části dopisnice doplňuje logo výstavy a text
POŠTOVNÍ MUZEUM PRAHA – místo konání výstavy.
Autorem výtvarného návrhu dopisnice je grafik Václav Kučera.
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Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn
hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 16 Kč a platí od 4. dubna 2007 do odvolání.
Praha 15. března 2007
Ing. David Stádník v.r.
ředitel sekce elektronických komunikací
a poštovních služeb

19
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE
NÁRODNÍ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK HRADEC KRÁLOVÉ
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 4. dubna 2007 příležitostnou poštovní dopisnici s natištěnou
známkou nominální hodnoty 7,50 Kč. Dopisnice propaguje Národní výstavu poštovních známek v Hradci Králové,
která se bude konat ve dnech 19. − 22. dubna 2007. Známka s kompozicí lupy, pinzety, známek a hlavičky časopisu
Filatelie je barevnou modifikací známky 3 Kč natištěné na dopisnici ke 100. výročí filatelistického tisku, jejíž vydání
dne 7. února 1996 bylo oznámeno sdělením 25 Poštovního věstníku č. 3/1996.

V obrazové části dopisnice je zobrazeno místo konání výstavy – Kongresové centrum v Hradci Králové a jeho
logo doplněné logem výstavy s textem NÁRODNÍ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK, 19. − 22. dubna 2007,
HRADEC KRÁLOVÉ.
Autorem výtvarného návrhu dopisnice je grafik Oldřich Pošmurný.
Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn
hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 12,50 Kč a platí od 4. dubna 2007 do odvolání.
Praha 15. března 2007
Ing. David Stádník v.r.
ředitel sekce elektronických komunikací
a poštovních služeb
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