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                                                   VĚSTNÍK  

 30. 8. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST
 
 
O B S A H 

   
92  Vydání cenné nálepky na Apost - Telč 
93  Vydání cenné nálepky na Apost - Jihlava 1 
94  Vydání příležitostných podacích R - nálepek - Jihlava 50 
95  Vydání příležitostných podacích R-nálepek - Jilemnice 
96  Používání příležitostného poštovního razítka - Jilemnice 
97  Používání příležitostného poštovního razítka - Praha 1/Poštovní muzeum 
98  Používání příležitostného poštovního razítka - Uherské Hradiště 1 
99  Používání příležitostného poštovního razítka - Vrchlabí 1 

100  Poštovní podmínky České pošty, s.p. 
101  Vydání cenné nálepky na APOST - Brno 19 
102  Vydání cenné nálepky na APOST - Hulín 
103  Vydání cenné nálepky na APOST - Otrokovice 2 
104  Vydání cenné nálepky na APOST - Roudnice nad Labem 
105  Vydání cenné nálepky na APOST - Uherské Hradiště 1 
106  Vydání příležitostných podacích R - nálepek - Tišnov 1 
107  Vydání příležitostných podacích R - nálepek - Vrchlabí 1 
108  Používání příležitostného poštovního razítka - Brno 2 
109  Používání příležitostného poštovního razítka - Brno 19 
110  Používání příležitostného poštovního razítka - Karlovy Vary 1 
111  Používání příležitostného poštovního razítka - Otrokovice 2 
112  Používání příležitostného poštovního razítka - Praha 1/Poštovní muzeum 
113  Dočasné uzavření pošty Pardubice 7 

   
 
                                                          
 
 
 

92 
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST - Telč 

 
 U příležitosti 70. výročí založení Klubu filatelistů v Telči se budou používat cenné nálepky 

APOST s přítiskem „70 let KF Telč“ na poště 588 56 Telč a to ve dnech 1.10.2007 – 31.12.2007.             
 
 

93 
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST - Jihlava 1 

 
 U příležitosti 50. výročí založení zoologické zahrady v Jihlavě se budou používat cenné 

nálepky APOST s přítiskem „50 let ZOO“ na poště 586 01  Jihlava 1 a to ve dnech                
18.10.2007 – 30.11.2007.             
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94 

VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R - NÁLEPEK - Jihlava 50 
 

U příležitosti 50. výročí založení zoologické zahrady v Jihlavě se budou používat R-nálepky 
s přítiskem „50 let ZOO Jihlava “ v sérii č.1 – 1 000. Nálepky budou používány na poštovně             
586 99  Jihlava 50 od 18.10.2007 do spotřebování. 
 
 

95 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R - NÁLEPEK - Jilemnice 

 
U příležitosti výstavy akademického malíře a grafika Jiřího Boudy se budou používat R-nálepky 

s přítiskem „Výstava Jiřího Boudy “ v sérii č.1 – 1 000. Nálepky budou používány poštou                 
514 01 Jilemnice na příležitostné poštovní přepážce v Krkonošském muzeu dne 5.10.2007 a dále na 
poště až do spotřebování.  
 
 

96 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Jilemnice  

 
U příležitosti výstavy akademického malíře a grafika Jiřího Boudy se bude používat 

příležitostné poštovní razítko s textem „Jiří Bouda, Výstava grafiky, Jilemnice“. Razítko bude 
používáno dne 5.10.2007 poštou 514 01  Jilemnice na příležitostné poštovní přepážce v Krkonošském 
muzeu. 
 
 

97 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Praha 1/ Poštovní muzeum  

 
U příležitosti výstavy „Pošta a rytec, František Horniak – výber z tvorby“ se bude používat 

příležitostné poštovní razítko s textem „Poštovní muzeum, výstava pošta a rytec, Fero Horniak, výber 
z tvorby, Praha 1“. Razítko bude používáno dne 6.10.2007 poštou  110 00  Praha 1 na příležitostné 
poštovní přepážce v Poštovním muzeu. 
 
 

98 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Uherské Hradiště 1  

 
U příležitosti 750. výročí založení města Uherské Hradiště se bude používat příležitostné 

poštovní razítko s textem „Uherské Hradiště 1257-2007, Uherské Hradiště 1“. Razítko bude používáno 
ve dnech 8.10.2007 – 20.10.2007 poštou 686 01  Uherské Hradiště 1. 

 
 

99 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Vrchlabí 1 

 
U příležitosti 170. výročí otevření pošty ve Vrchlabí se bude používat příležitostné poštovní 

razítko s textem „170 let vrchlabské pošty, 1837-2007, Vrchlabí 1“. Razítko bude používáno ve dnech 
3.12.2007 – 14.12.2007 poštou 543 01  Vrchlabí 1. 
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100 
POŠTOVNÍ PODMÍNKY ČESKÉ POŠTY, S.P. 

 
Poštovní podmínky podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu čj. 40106/05-608, ve 

znění rozhodnutí čj. 43575/05-608, čj. 10 610/2006-608, čj. 26701/2006-608, čj. 31482/2006-608, čj. 
32763/2006-608, čj. 42856/2006-608, čj. 56854/2006-608, čj. 56855/2006-608, čj. 61853/2006-60, 
čj. 2923/2007-608, čj. 17088/2007-608, čj. 19617/2007-608, čj. 33117/2007-608 a čj. 40328/2007-
608 se s účinností od 1. září 2007 mění takto: 

 
1.  V článku 151 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.“. 
 
2.  V článku 151 odstavec 6 zní: 

„6. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří 
rozměrů 200 cm.“. 

 
3.  V článku 152 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.“. 
 
4.  V článku 152 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 albánsky, anglicky nebo francouzsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky.“. 
 
5.  V článku 152 odstavec 4 zní: 

„4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg, 
b) v ostatních případech: 25 kg.“. 

 
6.  V článku 153 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.“. 
 
7.  V článku 153 se odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6. 
 
8.  V článku 153 odstavec 4 zní: 

„4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.“. 
 
9.  V článku 153 odstavec 5 zní: 

„5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří 
rozměrů 300 cm.“. 
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10. V článku 153 odstavec 6 zní: 
„6. V případě služby standardní balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní 

smlouvy.“. 
 
11. V článku 155 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.“. 
 
12. V článku 155 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 portugalsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky nebo španělsky.“. 
 
13. V článku 155 odstavec 7 zní: 

„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.“. 

 
14. V článku 159 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 3 celní prohlášky.“. 
 
15. V článku 159 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, francouzsky nebo rusky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík arménsky, francouzsky nebo rusky.“. 
 
16. V článku 159 odstavec 4 zní: 

„4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 10 192 Kč, 
b) v ostatních případech: 20 384 Kč.“. 

 
17. V článku 159 odstavec 6 zní: 

„6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, 
součet všech tří rozměrů 300 cm.“. 

 
18. V článku 161 odstavec 7 zní: 

„7. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.“. 
 
19. V článku 162 odstavec 7 zní: 

„7. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, 
součet všech tří rozměrů 300 cm.“. 
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20. V článku 163 odstavec 3 zní: 
„3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg.“. 

 
21. V článku 163 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 čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.“. 

 
22. V článku 164 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„5. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své 
poštovní adresy dodána ve větším místě.“. 
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 

 
23. V článku 164 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

„7. V případě služby standardní balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní 
smlouvy.“. 

 
24. V článku 165 odstavec 5 zní: 

„5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří 
rozměrů 300 cm.“. 

 
25. V článku 166 se odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8. 
 
26. V článku 167 odstavec 4 zní: 

„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: 
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): 

délka 175 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm, 
b) v ostatních případech: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.“. 

 
27. V článku 167 se odstavec 5 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 5 až 8. 
 
28. V článku 169 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 nebo francouzsky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky, bělorusky, francouzsky 
nebo rusky.“. 

 
29. 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 1 celní prohláška, 

b) v případě služby standardní balík 4 celní prohlášky.“. 
 
30. V článku 170 se odstavec 4 zní: 

„4. Službu standardní balík nelze zvolit v případě, že poštovní zásilka má být podle své 
poštovní adresy dodána v lokalitách Porto - Novo, Lokossa, Aboney, Parakoe a 
Natitingou.“. 
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31. V článku 170 odstavec 5 zní: 
„5. 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.“. 

 
32. V článku 170 odstavec 6 zní: 

„6. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří 
rozměrů 300 cm.“. 

 
33. V článku 172 se odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6. 
 
34. V článku 172 odstavec 3 zní: 

„3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg.“. 
 
35. V článku 172 odstavec 4 zní: 

„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří 
rozměrů 300 cm.“. 

 
36. V článku 173 odstavec 4 zní: 

„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí 
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): délka 105 cm, součet 

všech tří rozměrů 200 cm, 
b) v ostatních případech: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.“. 

 
37. V článku 174 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, bosensky nebo francouzsky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky.“. 
 
38. V článku 174 se odstavec 8 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 8 až 10. 
 
39. V článku 175 odstavec 3 zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 1 691 Kč. 
Službu lze poskytnout jen za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“. 

 
40. V článku 175 odstavec 5 zní: 

„5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, 
součet všech tří rozměrů 300 cm.“. 

 
41. V článku 175 se odstavec 8 zrušuje. 
 
42. V článku 176 odstavec 4 zní: 

„4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 67 948 Kč.  
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“. 

 
43. V článku 178 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 francouzsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky.“. 
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44. V článku 179 se odstavce 3 až 5 zrušují. 
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 3 až 5. 

 
45. V článku 179 odstavec 3 zní: 

„3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg.“. 
 
46. V článku 179 odstavec 4 zní: 

„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří 
rozměrů 200 cm.“. 

 
47. V článku 179 odstavec 5 zní: 

„5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.“. 
 
48. V článku 179 se doplňuje odstavec 6, který 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 čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.“. 

 
49. V článku 180 odstavec 2 zní: 

„2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí  
25 990 Kč.“. 

 
50. V článku 180 odstavec 4 zní: 

„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, 
součet všech tří rozměrů 300 cm.“. 

 
51. V článku 180 odstavec 5 zní: 

„5. 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.“. 

 
52. V článku 181 se odstavec 5 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 5 až 11. 
 
53. V článku 181 odstavec 7 zní: 

„7. Největší přípustné rozměry standardního a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet 
všech tří rozměrů 300 cm.“. 

 
54. V článku 184 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 služeb standardní balík a cenný balík anglicky, francouzsky nebo 
arabsky.“. 

 
55. V článku 184 odstavec 3 zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 4 300 Kč.  
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“. 

 
56. V článku 184 odstavec 5 zní: 

„5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí 
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): délka 105 cm, součet 

všech tří rozměrů 200 cm, 
b) v ostatních případech: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.“. 
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57. V článku 186 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 1 celní prohláška, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 2 celní prohlášky.“. 
 
58. V článku 263 odstavec 1 zní: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.“. 
 
59. V článku 263 se odstavec 5 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 5 až 8. 
 
60. V článku 264 odstavec 3 zní: 

„3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.“. 
 
61. V článku 264 odstavec 4 zní: 

„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, 
součet všech tří rozměrů 350 cm.“. 

 
62. V článku 264 odstavec 5 zní: 

„5. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu; 
rozhodné rozměry činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.“. 

 
63. V článku 264 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 poštovní 
zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a 
čl. 120 odst. 4 neplatí.“. 

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10. 
 
64. V článku 289 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.“. 
 
65. V článku 289 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 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. 
 
66. V článku 290 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 5 celních prohlášek, 

b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky.“. 



9 

67. V článku 290 se odstavec 5 zrušuje. 
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6. 

 
68. V článku 361 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 1 celní prohláška.“. 
 
69. V článku 361 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, francouzsky nebo španělsky, 

b) v případě služby standardní balík francouzsky nebo španělsky.“. 
 
70. V článku 362 odstavec 1 zní: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky.“. 
 
71. V článku 362 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, francouzsky nebo rusky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík francouzsky, anglicky nebo 
španělsky.“. 

 
72. V článku 362 odstavec 11 zní: 

„11. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká 
zásilka, doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká 
zásilka a cenné psaní odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.“. 

 
73. V článku 364 odstavec 4 zní: 

„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, 
součet všech tří rozměrů 200 cm.“. 

 
74. V článku 364 se odstavec 5 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5. 
 
75. V článku 364 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 poštovní 
zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a 
čl. 120 odst. 4 neplatí.“. 

 
76. V článku 364 odstavec 7 zní: 

„7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.“. 
 

Poštovní podmínky jsou k dispozici k nahlédnutí na všech poštách a internetových stránkách 
České pošty, s.p., na adrese www.cpost.cz. Informace o poskytovaných službách a změnách 
v poštovních podmínkách poskytuje zákazníkům i Informační centrum České pošty, s.p., na bezplatné 
telefonní lince 800 104 410. 
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101 

VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST - Brno 19 
 

 U příležitosti otevření nově zrekonstruované budovy pošty Brno 19 se budou používat cenné 
nálepky APOST s přítiskem „-nová pošta“ na poště 619 00  Brno 19 a to ve dnech                   
24.9.2007 – 27.9.2007.             
 
 

102 
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST - Hulín 

 
 U příležitosti 75. výročí otevření nové budovy pošty v Hulíně se budou používat cenné nálepky 

APOST s přítiskem „*75*NOVÉ POŠTY“ na poště 768 24  Hulín a to ve dnech 1.10.2007 – 
31.10.2007.             
 
 

103 
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST - Otrokovice 2 

 
 U příležitosti otevření nově rekonstruované budovy pošty Otrokovice 2 se budou používat 

cenné nálepky APOST s přítiskem „V NOVÉM“ na poště 765 02  Otrokovice 2 a to ve dnech 
10.9.2007 – 22.9.2007.             
 
 

104 
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST – Roudnice nad Labem 

 
 U příležitosti 55. výročí založení Klubu filatelistů v Roudnici nad Labem se budou používat 

cenné nálepky APOST s přítiskem „55.r.KF“ na poště 413 01 Roudnice nad Labem (povolená zkr. 
Roudnice n/L) a to ve dnech 1.10.2007 – 31.10.2007.             
 
 

105 
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST - Uherské Hradiště 1 

 
 U příležitosti 750. výročí založení města Uherské Hradiště se budou používat cenné nálepky 

APOST s přítiskem „-750let“ na poště 686 01 Uherské Hradiště 1 (povolená zkr. Uh.Hradiště 1) a to 
ve dnech 8.10.2007 – 20.10.2007.             
 

 
106 

VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R - NÁLEPEK - Tišnov 1 
 

U příležitosti výstavy pohlednic v Tišnově se budou používat R-nálepky s přítiskem        
„DIANA – VÝSTAVA POHLEDNIC “ v sérii č.1 –1000. Nálepky budou používány poštou             
666 01  Tišnov 1 od 2.9.2007 do spotřebování. 
 

 
107 

VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R - NÁLEPEK - Vrchlabí 1 
 

U příležitosti 170. výročí založení pošty ve Vrchlabí se budou používat R-nálepky s přítiskem 
„170. výročí pošty “ v sérii č.1 – 1 000. Nálepky budou používány poštou 543 01  Vrchlabí 1 od 
3.12.2007 do spotřebování. 
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108 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Brno 2 

 
U příležitosti výstavy INVEX se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „INVEX, 

Výstavní přepážka, Brno 2“. Razítko bude používáno ve dnech 23.10.2007 – 27.10.2007 poštou       
602 00  Brno 2 na příležitostné poštovní přepážce umístěné ve stánku České pošty na brněnském 
výstavišti.  
 
 

109 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Brno 19 

 
U příležitosti nově zrekonstruované budovy pošty Brno 19 se bude používat příležitostné 

poštovní razítko s textem „Zahájení provozu nové pošty, Brno 19“. Razítko bude používáno ve dnech 
24.9.2007 – 27.9.2007 poštou 619 00  Brno 19.  
 
 

110 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Karlovy Vary 1  

 
U příležitosti stého výročí prvního mezinárodního šachového turnaje v českých zemích se bude 

používat příležitostné poštovní razítko s textem „Výročí šachových turnajů v českých zemích, 100 let, 
1907-2007, Czech coal Carlsbad chess tournament, Karlovy Vary 1“. Razítko bude používáno ve 
dnech 7.9.2007 – 15.9.2007  poštou 360 01  Karlovy Vary 1. 
 
 

111 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Otrokovice 2  

 
U příležitosti otevření nově zrekonstruované budovy pošty Otrokovice 2 se bude používat 

příležitostné poštovní razítko s textem „Otevření rekonstruované pošty, Otrokovice 2“. Razítko bude 
používáno ve dnech 10.9.2007 – 22.9.2007 poštou 765 02  Otrokovice 2. 
 
 

112 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Praha 1/Poštovní muzeum  

 
U příležitosti výstavy „120.výročí Klubu českých filatelistů“ se bude používat příležitostné 

poštovní razítko s textem „120 let Klubu českých filatelistů, Praha 1“. Razítko bude používáno dne 
20.10.2007 poštou 110 00  Praha 1 na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu. 
 
 

113 
DOČASNÉ UZAVŘENÍ POŠTY PARDUBICE 7 

 
Dnem 31.12.2006 byla dočasně uzavřena pošta 530 07 Pardubice 7. Opětovné otevření této 

pošty bude zveřejněno v Poštovním věstníku.  
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