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SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU
45
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 19. srpna 2008
Čj. 68 649/2008-608

Rozhodnutí
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,
IČ: 47114983 (dále jen „Česká pošta“), ze dne 22. července 2008 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních
podmínek, rozhodl takto:
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Ke dni 1. 9. 2008 se podle § 23 odst. 6 zákona o poštovních službách mění dosavadní poštovní licence udělená
na období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008 tak, že se vyslovuje souhlas se změnou poštovních podmínek podle návrhu
předloženého správnímu orgánu dne 22. července 2008, který je přílohou tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Rozhodnutím 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 ze dne 22. prosince 2005, 23. února 2006, 5. května
2006, 25. května 2006, 6. června 2006, 25. srpna 2006, 3. listopadu 2006, 6. listopadu 2006, 13. prosince 2006, 19.
února 2007, 29. března 2007, 20. dubna 2007, 15. června 2007, 26. června 2007, 21. srpna 2007, 26. září 2007, 19.
listopadu 2007, 20. prosince 2007, 15. února 2008, 9. dubna 2008, 19. května 2008 a 27. června 2008 správní orgán
vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek.
Dne 22. července 2008 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnami
v článcích 19, 53, 54, 344, 360, 403 a 404.
Změny článků 19, 53, 54, 403 a 404 vyplývají z vyhlášky České národní banky č. 174/2008 Sb., o ukončení
platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993 ze dne 2. května 2008.
Změny článků 344 a 360 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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46
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. 9. 2008, s nímž vyslovil
souhlas svým rozhodnutím čj. 68 649/2008-608 ze dne 19. 8. 2008.
____________________________________________

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, čj. 61 853/2006-608, čj. 2 923/2007-608, čj. 17 088/2007-608, čj. 19 617/2007-608,
čj. 33 117/2007-608, čj. 40 328/2007-608, čj. 57 147/2007-608, čj. 63 088/2007-608, čj. 75 263/2007-608,
čj. 82 545/2007-608, čj. 11 288/2008-608, čj. 29 140/2008-608, čj. 38 538/2008-608 a čj. 56 235/2008 se mění takto:
1. V čl. 19 odst. 1 se slova „nebo padesátihaléře“ zrušují.
2. V čl. 19 odst. 6 větě třetí se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
3. V čl. 53 odst. 6 se slova „nebo padesátihaléře“ zrušují.
4. V čl. 54 odst. 5 se slova „, s výjimkou údaje o haléřích,“ zrušují.
5. V článku 344 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„5. 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.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
6. V článku 360 odstavec 2 zní:
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky nebo rusky.“.
7. V článku 360 odstavec 4 zní:
„4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí
a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze: 4 500 Kč,
b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 127 404 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
8. V článku 360 odstavec 5 zní:
„5. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí
a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze: 4 500 Kč,
b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 127 404 Kč.“.
9. V čl. 403 odst. 6 se slova „nebo padesátihaléře“ zrušují.
10. V čl. 404 odst. 5 se slova „, s výjimkou údaje o haléřích,“ zrušují.
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47
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 1. září 2008
Čj. 74 779/2008-608

Rozhodnutí
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,
IČ: 47114983 (dále jen „Česká pošta“), ze dne 20. srpna 2008 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek,
rozhodl takto:
I. Ke dni 1. 9. 2008 se podle § 23 odst. 6 zákona o poštovních službách mění dosavadní poštovní licence udělená
na období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008 tak, že se vyslovuje souhlas se změnou poštovních podmínek podle bodů 1 až 27,
30 a 31 návrhu předloženého správnímu orgánu dne 20. srpna 2008; tato část návrhu je přílohou tohoto rozhodnutí.
II. Souhlas se změnou poštovních podmínek podle bodů 28 a 29 návrhu předloženého správnímu orgánu dne
20. srpna 2008 se nevyslovuje.
Odůvodnění:
Rozhodnutím 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 ze dne 22. prosince 2005, 23. února 2006, 5. května
2006, 25. května 2006, 6. června 2006, 25. srpna 2006, 3. listopadu 2006, 6. listopadu 2006, 13. prosince 2006,
19. února 2007, 29. března 2007, 20. dubna 2007, 15. června 2007, 26. června 2007, 21. srpna 2007, 26. září 2007,
19. listopadu 2007, 20. prosince 2007, 15. února 2008, 9. dubna 2008, 19. května 2008, 27. června 2008 a 19. srpna
2008 správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek.
Dne 20. srpna 2008 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnami v článcích
152, 154, 156, 175, 185, 187, 196, 214, 254, 258, 279, 285, 301, 305, 324, 330, 335, 350 a 363.
Změny v článcích 152, 154, 156, 175, 185, 187, 196, 214, 254, 258, 279, 285, 301, 305, 324, 330, 350 a 363,
s nimiž byl vysloven souhlas, vyplývají z právních předpisů Světové poštovní unie a z podmínek, za nichž zahraniční
provozovatelé poskytují České poště svou součinnost.
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Změny v článku 335, s nimiž nebyl vysloven souhlas, se týkají poštovních služeb do Kosova. Se zařazením
těchto ustanovení do článku 335, který se týká zahraničních podmínek poštovních služeb do Srbska, však nelze
souhlasit. Kosovo již v současné době není součástí Srbska; v případě poštovních služeb do Kosova je tedy ve smyslu
čl. 101 odst. 6 poštovních podmínek zemí určení Kosovo (a nikoliv Srbsko). Ve smyslu čl. 101 odst. 7 musí být proto
zahraniční podmínky týkající se poštovních služeb do Kosova uvedeny v samostatném článku. Správní orgán v té
souvislosti uvádí, že je potřebné, aby Česká pošta předložila k vyslovení souhlasu nový návrh změny poštovních
podmínek, který bude obsahovat doplnění nového článku týkajícího se zahraničních podmínek v případě, že zemí určení
je Kosovo; potřebné je i doplnění seznamu evropských zemí v čl. 114 odst. 4 poštovních podmínek.
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 Českého
telekomunikačního úřadu; o rozkladu rozhoduje předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu. Rozklad nemá
odkladný účinek (§ 38 odst. 2 zákona o poštovních službách).

Ing. Eduard Prandstetter v.r.
ředitel odboru regulace poštovních služeb
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48
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. 9. 2008, s nímž vyslovil
souhlas svým rozhodnutím čj. 74 779/2008-608 ze dne 1. 9. 2008.
____________________________________________
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, čj. 61 853/2006-608, čj. 2 923/2007-608, čj. 17 088/2007-608, čj. 19 617/2007-608,
čj. 33 117/2007-608, čj. 40 328/2007-608, čj. 57 147/2007-608, čj. 63 088/2007-608, čj. 75 263/2007-608,
čj. 82 545/2007-608, čj. 11 288/2008-608, čj. 29 140/2008-608, čj. 38 538/2008-608, čj. 56 235/2008 a čj. 68 649/2008608 se mění takto:
1. V článku 152 odstavec 6 zní:
„6. Pokud není služba poskytnuta za sníženou cenu, odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 požádat o zvláštní
opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.“.
2. V článku 154 odstavec 4 zní:
„4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): 20 kg,
b) v ostatních případech: 30 kg.“.
3. V článku 154 odstavec 5 zní:
„5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.“.
4. V článku 156 se odstavec 6 zrušuje.
5. V článku 175 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.
6. V článku 175 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.“.
7. V článku 175 odstavec 4 zní:
„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.“.
8. V článku 185 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, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní 2 celní prohlášky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 1 celní prohláška.“.
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9. V článku 185 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, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní anglicky, černohorsky
nebo francouzsky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík francouzsky.“.
10. V článku 187 odstavec 3 zní:
„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč; má-li být poštovní
zásilka podle své poštovní adresy dodána v Grónsku, nejvyšší přípustná udaná cena činí pouze 88 742 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
11. V článku 196 se odstavec 7 zrušuje.
12. V článku 214 se odstavec 6 zrušuje.
13. V článku 254 se odstavce 3 a 6 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
14. V článku 254 odstavec 3 zní:
„3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.“.
15. V článku 254 odstavec 4 zní:
„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.“.
16. V článku 258 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, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní 2 celní prohlášky,
b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 1 celní prohláška.“.
17. V článku 258 odstavec 5 zní:
„5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.“.
18. V článku 258 odstavec 6 zní:
„6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
350 cm.“.
19. V článku 258 odstavec 7 zní:
„7. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí:
délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.“.
20. V článku 258 se odstavec 10 zrušuje.
21. V článku 279 odstavec 3 zní:
„3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.“.
22. V článku 279 odstavec 4 zní:
„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.“.
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23. V článku 285 se odstavec 7 zrušuje.
24. V článku 301 se odstavec 7 zrušuje.
25. V článku 305 odstavec 4 zní:
„4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí
a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné
předměty: 12 740 Kč,
b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 119 441 Kč.
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“.
26. V článku 324 se odstavec 7 zrušuje.
27. V článku 330 odstavec 4 zní:
„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů
300 cm.“.
30. V článku 350 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.
31. V článku 363 se odstavec 5 zrušuje.
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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.

____________________________________________
49
VYDÁNÍ POŠTOVNÍ AUTOMATOVÉ ZNÁMKY
ZÁMEK PRŮHONICE
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo dne 3. září 2008 výplatní poštovní známku, která se
bude používat v automatech SIMA 1351. Na známce je pohled na zámek přes rybník a kvetoucí rododendrony.

Průhonice se nacházejí několik kilometrů jihovýchodně od Prahy. Nejstarším průhonickým panským sídlem byla
tvrz vystavěná při románském kostelíku Narození P. Marie. Sídlo bylo několikrát rozšiřováno a přestavováno.
Současnou podobu získal zámek v letech 1889–1894, kdy byl upraven v novorenesančním stylu podle projektu
arch. Jiřího Stibrala. Současně s poslední úpravou zámku založil jeho tehdejší majitel Sylva Taroucca rozsáhlý park,
jeden z největších a nejcennějších přírodně krajinářských parků v Evropě. Je navštěvován celoročně, nejčastěji však
v květnu, kdy zde rozkvétají rododendrony, kterých tu roste přes 7000. V parku se nachází i velké alpinum, staré
solitérní stromy domácího původu, ale i dřeviny exotické, několik rybníků a drobná parková architektura. Osou parku
protéká potok Botič.
Autorem výtvarného návrhu známky je RNDr. Adolf Absolon.
Známku o rozměrech 40 x 25 mm na šířku vytiskla tiskárna Colognia press, a.s., flexotiskem v kotoučích po
1000 kusech samolepicích známek. Nominální hodnotu dotiskuje automat podle volby zákazníka. V předvolbě
automatu jsou definovány (za hvězdičkou) následující hodnoty: 10 Kč, 12 Kč, 14 Kč, 17 Kč, 18 Kč, 21 Kč, 24 Kč,
26 Kč, 30 Kč, 34 Kč, 35 Kč, 37 Kč, 43 Kč a 50 Kč. Do automatu lze vhazovat mince i bankovky.
Známka má katalogové číslo Au 4 a platí od 3. září 2008 do odvolání.
Praha 11. září 2008
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

50
VYDÁNÍ DVOU VÝPLATNÍCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
J. NAVRÁTIL – NÁSTĚNNÉ MALBY Z POŠTOVNÍHO MUZEA V PRAZE
URČENÝCH K PŘITIŠTĚNÍ NA POHLEDNICE
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo dne 3. září 2008 dvě výplatní poštovní známky
v nominálních hodnotách 10 Kč a 17 Kč, které jsou určeny výhradně pro přitištění na pohlednice.
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Na známce 10 Kč, jejíž vydání dne 5. března 2008 bylo oznámeno sdělením 13 v Poštovním věstníku č. 2/2008,
je nástěnná malba Josefa Navrátila Lazebnice Zuzana převážející krále Václava IV. přes Vltavu. Obraz doplňuje text
Poštovní muzeum, J. Navrátil, 1847 a logo Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008.
Na známce 17 Kč je nástěnná malba Josefa Navrátila Povolání Přemysla na trůn, 1847. Název malby na známce
doplňuje text Poštovní muzeum Praha.
Autorem grafické úpravy známek je ak. malíř a grafik Otakar Karlas, autorem rytiny na původní známce 10 Kč
je grafik a rytec Bohumil Šneider.
Známky na pohlednicích vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem a platí od 3. září 2008
do odvolání.
Praha 11. září 2008
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

51
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO ARŠÍKU
SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK PRAGA 2008:
SPOLEČNÉ VYDÁNÍ S RAKOUSKEM – SPĚŠNÁ POŠTA 1750
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 12. září 2008 příležitostný poštovní aršík Spěšná
pošta 1750 se známkou nominální hodnoty 35 Kč. Společné česko–rakouské vydání připomíná dvě významné
filatelistické události – Světovou výstavu poštovních známek PRAGA 2008, která se koná 12. – 14. září 2008 v Praze
pod záštitou Mezinárodní filatelistické federace FIP a na ni časově navazující Mezinárodní výstavu poštovních známek
WIPA 2008 konanou 18. – 21. září 2008 ve Vídni.
Námětem společné emise je spěšná pošta Vídeň – Brno z roku 1750. V roce 1750 jezdily vozy řádné pošty –
diligence – mezi Vídní a Brnem podle pravidelných jízdních řádů. První zkušební jízdu na této trati provedl autor jejich
projektu baron Lillien v roce 1749. Podle potřeby si mohl cestující zaplatit i mimořádnou spěšnou jízdu poštovního
vozu podle vlastních požadavků. Cena za jízdu byla stanovena podle vzdálenosti, počtu koní, přepřahacích stanic apod.,
a byla proto velmi drahá a používaná jen výjimečně bohatými lidmi. Tyto vozy byly většinou taženy čtyřspřežím, ale
podle potřeby i šesti– až osmispřežím. Součástí předepsané uniformy postiliona byl červený kabátec s modrými
výložkami, poštovní trubka a vysoké jezdecké boty.
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Na aršíku je volně použita obrazová dopisnice, která vyšla nákladem spolku poštovních úředníků ve Vídni
počátkem 20. stol. a byla použita a zaslána z Vídně do Prahy 23. 12. 1914. Nyní je ve sbírkách Poštovního muzea
v Praze. Je na ní reprodukce obrazu se signaturou K. Schnorpfeil a zobrazuje vůz spěšné pošty tažené čtyřspřežím. Text
v horní části aršíku SPOLEČNÉ ČESKO–RAKOUSKÉ VYDÁNÍ doprovázejí loga obou výše zmíněných
filatelistických výstav, v dolní části aršíku jsou texty SPĚŠNÁ POŠTA VÍDEŇ – BRNO, 1750 a POŠTOVNÍ
MUZEUM PRAHA.
Autorem rytiny známky je grafik a rytec Václav Fajt.
Známku o rozměrech 44,4 x 30,7 mm na šířku na aršíku o velikosti 120 x 80 mm na šířku vytiskla Poštovní
tiskárna cenin Praha, a.s., ocelotiskem z plochy v barvě černé, kombinovaným barevným ofsetem.
Známka má katalogové číslo A 574 a platí od 12. září 2008 do odvolání.
Praha 11. září 2008
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

52
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO ARŠÍKU
SPOLEČNÉ VYDÁNÍ SE SLOVENSKEM – KAREL PLICKA
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 12. září 2008 příležitostný poštovní aršík
se známkou nominální hodnoty 35 Kč a dvěma kupony, jehož námětem je osobnost a dílo Karla Plicky.
Karel Plicka (1894–1987) je součástí kultury dvou národů – Čechů a Slováků. Vynikl ve fotografii a filmu,
věnoval se hudbě a zpěvu. V oboru etnografie mu jeho široký umělecký záběr umožnil spolu s výtvarným a hudebním
citem notově zaznamenat a fotografií i filmem zachytit mizející svět lidových tradic, slovesnosti, písní a způsobu života.
Karel Plicka vystudoval v roce 1913 učitelský ústav v Hradci Králové, v roce 1928 absolvoval studium hudební
vědy, národopisu a dějin umění Univerzity Komenského v Bratislavě. V letech 1924–1938 působil v národopisném
oddělení Matice slovenské v Martině, pro niž sbíral slovenské lidové písně a dokumentoval lidovou kulturu. Zapsal asi
40 000 písní ze Slovenska, Čech a Moravy, které byly vydány v roce 1961 ve sbírkách Český zpěvník a Slovenský
spevnik. Zde také založil archiv dokumentárních a národopisných fotografií. Vedle své proslulosti fotografa byl vysoce
oceňován domácí i mezinárodní veřejností za filmovou dokumentární tvorbu (hudební poema Zem spieva mu v roce
1934 vynesla pohár města Benátek).
Významná byla i jeho činnost pedagogická. Působil nejprve jako profesor na Škole uměleckých řemesel
v Bratislavě a později jako profesor a první děkan nově založené Filmové akademie muzických umění v Praze. Od
50. let se Karel Plicka věnoval výhradně fotografii a své dílo prezentoval v obrazových publikacích Pražský hrad,
Vltava, Československo, Procházky Prahou, Vlast líbezná, Levoča a další.

Na známce je portrét Karla Plicky s fotoaparátem a text KAREL PLICKA 1894–1987. Na levém kuponu je
kresba na základě jeho fotografie Sochy na Karlově mostě, na pravém kuponu Svatební kroj z Očové. Aršík doplňuje
text SPOLEČNÉ ČESKO – SLOVENSKÉ VYDÁNÍ a faksimile podpisu Karla Plicky.
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Autorem výtvarných návrhů emise je slovenský výtvarník ak. malíř a grafik Dušan Kállay, autorem rytiny
známky je český grafik a rytec Miloš Ondráček, který vypracoval též rozkresby obou kuponů.
Známku o rozměrech obrazové části 26 x 40 mm na výšku na aršíku o velikosti 109 x 81 mm na šířku vytiskla
Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., ocelotiskem z plochy v barvě černohnědé, kombinovaným barevným ofsetem.
Známka má katalogové číslo A 575 a platí od 12. září 2008 do odvolání.
Praha 11. září 2008
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

53
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE
SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK PRAGA 2008: POŠTOVNÍ MUZEUM
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 18. června 2008
příležitostnou poštovní dopisnici Poštovní muzeum s natištěnou známkou nominální
hodnoty 17 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
Hradčany od Alfonse Muchy, které vyšly 18. prosince 1918, v den založení Poštovního
muzea v Praze. Známka je shodná se známkou nominální hodnoty 11 Kč na
příležitostné poštovní dopisnici, jejíž vydání dne 4. dubna 2007 bylo oznámeno
sdělením 18 v Poštovním věstníku č. 4/2007.
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 –
TŘÍDA FILATELISTICKÉ LITERATURY.
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 22 Kč a platí od 18. června 2008 do odvolání.
Praha 11. září 2008
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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