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114 
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST - Mnichovice 

 
 U příležitosti výročí založení Sdružení dobrovolných hasičů v Mnichovicích se budou používat 

cenné nálepky APOST s přítiskem „125r. SDH“ na poště 251 64  Mnichovice a to ve dnech     
1.10.2007 – 5.10.2007.             
 
 

115 
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST - Praha 01/Kaprova ul. 

 
 U příležitosti výročí založení Střední průmyslové školy strojnické v Betlémské ulici v Praze 1 

se budou používat cenné nálepky APOST s přítiskem „-170 r. SPŠS“ na poště 110 01 Praha 01 
v Kaprové ulici a to ve dnech 8.10.2007 – 12.10.2007.             
 
 

116 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R - NÁLEPEK - Prostějov 1 

 
U příležitosti oslav 100.výročí založení Národního domu v Prostějově se budou používat          

R-nálepky s přítiskem „KOTĚRŮV NÁRODNÍ DŮM V PROSTĚJOVĚ, 1907 - 2007 “ v sérii          
č.1 – 1 000. Nálepky budou používány poštou 796 01  Prostějov 1 od 26.11.2007 do spotřebování. 
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117 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Prostějov 1  

 
U příležitosti 100. výročí dokončení Národního domu v Prostějově se bude používat 

příležitostné poštovní razítko s textem „100 let Národního domu v Prostějově, 1907-2007,       
Prostějov 1“. Razítko bude používáno ve dnech 26.11 – 30.11.2007 poštou 796 01 Prostějov 1 na 
příležitostné poštovní přepážce v Národním domě. 
 
 

118 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Praha 4 

 
U příležitosti celopražské výstavy Schola Pragensis, která se uskuteční pod záštitou Magistrátu 

hl.m. Prahy se bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „Střední odborná škola 
logistických služeb, Schola Pragensis 2007, Praha 4“. Razítko bude používáno ve dnech       
22.11.2007 – 24.11.2007 poštou 140 00  Praha 4 na příležitostné poštovní přepážce v Kongresovém 
centru v Praze 4. 
 

 
119 

POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Praha 1/Poštovní muzeum  
 

U příležitosti výstavy „Karel Dvořák – grafický design“ se bude používat příležitostné poštovní 
razítko s textem „Karel Dvořák, grafický design, Poštovní muzeum, Praha 1“. Razítko bude používáno 
dne 8.12.2007 poštou 110 00  Praha 1 na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu. 

 
 

120 
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, čj. 40328/2007-608 a 
čj. 57147/2007-608 se s účinností od 1. října 2007 mění takto: 
 
1.  V článku 192 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 
španělsky nebo anglicky, 

b) v případě služby standardní balík španělsky, anglicky nebo francouzsky.“. 
 
2.  V článku 192 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.“. 

 
3.  V článku 193 odstavec 4 zní: 

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

 
4.  V článku 193 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.“. 
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Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7. 
 
5.  V článku 195 odstavec 4 zní: 

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

 
6.  V článku 195 se odstavec 5 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6. 
 
7.  V článku 197 odstavec 4 zní: 

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

 
8.  V článku 197 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.“. 

 
9.  V článku 199 se odstavce 5 a 6 zrušují. 

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 5 až 7. 
 
10. V článku 203 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 služeb standardní balík a cenný balík 2 celní prohlášky.“. 
 
11. V článku 203 odstavec 3 zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 27 756 Kč. 
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“. 

 
12. V článku 203 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 200 cm, součet 

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

 
13. V článku 204 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 francouzsky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík francouzsky nebo anglicky.“. 
 
14. V článku 204 odstavec 4 zní: 

„4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 11 075 Kč. 
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“. 

 
15. V článku 204 odstavec 5 zní: 

„5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.“. 
 

16. V článku 204 odstavec 6 zní: 
„6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet 

všech tří rozměrů 300 cm.“. 
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17. V článku 205 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.“. 
 
18. V článku 205 se odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5. 
 

19. V článku 205 odstavec 3 zní: 
„3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg.“. 
 

20. V článku 205 odstavec 4 zní: 
„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 

300 cm.“. 
 
21. V článku 206 se odstavce 4 a 5 zrušují. 

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 4 až 7. 
 

22. V článku 206 odstavec 4 zní: 
„4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg.“. 
 

23. V článku 206 odstavec 5 zní: 
„5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 

300 cm.“. 
 
24. V článku 207 odstavec 6 zní: 

„6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.“. 
 
25. V článku 209 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 4 celní prohlášky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 3 celní prohlášky.“. 
 
26. V článku 209 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, francouzsky, gruzínsky nebo 
rusky.“. 

 
27. V článku 209 odstavec 6 zní: 

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

 
28. V článku 209 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: 

„7. Službu standardní balík a cenný balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být 
podle své poštovní adresy dodána ve větším místě.“. 

Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 8 až 11. 
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29. V článku 212 odstavec 1 zní: 
„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, 
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní 
prohlášky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 3 celní prohlášky.“. 
 
30. V článku 212 odstavec 3 zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 22 083 Kč. 
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“. 

 
31. V článku 212 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 200 cm, součet 

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

 
32. V článku 213 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 4 celní 
prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška.“. 
 
33. V článku 213 odstavec 3 zní: 

„3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg, 
b) v ostatních případech: 30 kg.“. 

 
34. V článku 213 odstavec 4 zní: 

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

 
35. V článku 218 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.“. 
 
36. V článku 218 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 španělsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky, španělsky nebo francouzsky.“. 
 
37. V článku 218 odstavec 5 zní: 

„5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm.“. 
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38. V článku 219 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, chorvatsky nebo německy, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky, francouzsky nebo německy.“. 
 
39. V článku 219 odstavec 6 zní: 

„6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet 
všech tří rozměrů 300 cm.“. 

 
40. V článku 220 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.“. 
 
41. V článku 220 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.“. 
 
42. V článku 220 odstavec 4 zní: 

„4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 51 028 Kč.“. 
 
43. V článku 221 odstavec 1 zní: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.“. 
 
44. V článku 221 odstavec 3 zní: 

„3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.“. 
 
45. V článku 221 odstavec 4 zní: 

„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí 
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): délka 200 cm, součet 

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

 
46. V článku 223 odstavec 1 zní: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky.“. 
 
47. V článku 223 odstavec 4 zní: 

„4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.“. 
 
48. V článku 224 odstavec 2 zní: 

„2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 2 819 Kč.“. 
 
49. V článku 225 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, dánsky, francouzsky, islandsky, německy, norsky nebo švédsky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky, dánsky, norsky nebo švédsky.“. 
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50. V článku 225 odstavec 5 zní: 

„5. 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): 30 kg, 
b) v ostatních případech: 20 kg.“. 

 
51. V článku 225 se odstavec 7 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8. 
 
52. V článku 226 odstavec 1 zní: 

„1. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána v Livigno nebo Campione 
d‘Italia, ustanovení článku 113 neplatí. V takovém případě musí být k poštovní zásilce 
připojeny 2 celní prohlášky. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být 
vyplněny anglicky, francouzsky nebo italsky.“. 

 
53. V článku 226 odstavec 5 zní: 

„5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.“. 
 

54. V článku 226 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.“. 

 
55. V článku 229 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 japonsky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky nebo francouzsky.“. 
 
56. V článku 230 odstavec 5 zní: 

„5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm.“. 

 
57. V článku 231 se odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7. 
 

58. V článku 231 odstavec 3 zní: 
„3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg.“. 
 

59. V článku 231 odstavec 4 zní: 
„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 

200 cm.“. 
 

60. V článku 231 odstavec 7 zní: 
„7. V případě služby standardní balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní 

smlouvy.“. 
 
61. V článku 232 odstavec 1 zní: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky.“. 
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62. V článku 232 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 arabsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky, francouzsky nebo španělsky.“. 
 
63. V článku 233 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.“. 
 
64. V článku 233 odstavec 5 zní: 

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

 
65. V článku 234 odstavec 2 zní: 

„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo 
francouzsky.“. 

 
66. V článku 234 odstavec 4 zní: 

„4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg.“. 
 
67. V článku 237 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 služeb standardní balík a cenný balík francouzsky, portugalsky nebo anglicky.“. 
 
68. V článku 237 odstavec 3 zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 11 109 Kč. 
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“. 

 
69. V článku 237 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): 30 kg, 
b) v ostatních případech: 20 kg.“. 

 
70. V článku 238 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.“. 
 
71. V článku 238 se odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6. 
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72. V článku 238 odstavec 3 zní: 
„3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg, 
b) v ostatních případech: 30 kg.“. 

 
73. V článku 238 odstavec 4 zní: 

„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: 
 
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): délka 150 cm, součet 

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

 
74. V článku 239 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, rusky nebo francouzsky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky, francouzsky nebo španělsky.“. 
 
75. V článku 240 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 3 celní prohlášky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 2 celní prohlášky.“. 
 
76. V článku 240 odstavec 4 zní: 

„4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 3 061 Kč. 
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“. 

 
77. V článku 240 odstavec 5 zní: 

„5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg, 
b) v ostatních případech: 30 kg.“. 

 
78. V článku 240 odstavec 6 zní: 

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

 
79. V článku 240 se odstavec 8 zrušuje. 
 
80. V článku 242 odstavec 1 zní: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 
a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, 

doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní 
prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška.“. 
 
81. V článku 242 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 španělsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky, španělsky nebo francouzsky.“. 
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82. V článku 245 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 francouzsky.“. 
 
83. V článku 245 odstavec 4 zní: 

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

 
84. V článku 247 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.“. 
 
85. V článku 247 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 korejsky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky.“. 
 
86. V článku 247 odstavec 6 zní: 

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

 
87. V článku 247 odstavec 8 zní: 

„8. 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.“. 

 
88. V článku 248 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.“. 
 
89. V článku 249 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.“. 
 
90. V článku 249 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 španělsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky, španělsky nebo francouzsky.“. 
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91. V článku 249 odstavec 4 zní: 
„4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg.“. 

 
92. V článku 249 odstavec 5 zní: 

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

 
93. V článku 250 odstavec 8 zní: 

„8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.“. 
 
94. V článku 252 odstavec 6 zní: 

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

 
95. V článku 252 odstavec 9 zní: 

„9. 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.“. 

 
96. V článku 253 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.“. 
 
97. V článku 253 se odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7. 
 

98. V článku 253 odstavec 4 zní: 
„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 

300 cm.“. 
 
99. V článku 259 se odstavec 7 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9. 
 
100. V článku 261 odstavec 4 zní: 

„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 250 cm, součet 
všech tří rozměrů 300 cm.“. 

 
101. V článku 261 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 
a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): délka 

200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm, 
b) v ostatních případech: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.“. 

 
102. V článku 261 se odstavec 6 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6 až 8. 
 
103. V článku 341 odstavec 1 zní: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 
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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 3 celní prohlášky.“. 
 
104. V článku 341 odstavec 6 zní: 

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

 
105. V článku 343 odstavec 1 zní: 

„1. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána v enklávách Ceuta, Melilla 
nebo Kanárské ostrovy, ustanovení článku 113 neplatí. V takovém případě musí být 
k poštovní zásilce připojeny 2 celní prohlášky. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní 
vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky nebo španělsky.“. 

 
106. V článku 343 odstavec 2 zní: 

„2. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 85 988 Kč. 
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“. 

 
107. V článku 343 odstavec 5 zní: 

„5. Nejvyšší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet 
všech tří rozměrů 300 cm.“. 

 
108. V článku 343 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.“. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 
 
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. 

 
 

121 
AKTUALIZACE POŠTOVNÍCH PODMÍNEK SLUŽBY 

OBCHODNÍ BALÍK 
 

S účinností od 1. října 2007 dochází k aktualizaci přílohy č. 2 „Seznam podávacích pošt pro 
Obchodní balík“. 

 
AKTUALIZACE POŠTOVNÍCH PODMÍNEK SLUŽBY 

OBCHODNÍ BALÍK NA SLOVENSKO 
 

S účinností od 1. října 2007 dochází k aktualizaci přílohy č. 1 „Seznam podávacích pošt pro 
Obchodní balík na Slovensko“. 

 
Aktuální znění výše uvedených poštovních podmínek je k dispozici k nahlédnutí na všech 

poštách a internetových stránkách České pošty, s.p., na adrese www.cpost.cz. Informace 
o poskytovaných službách a aktuálních změnách lze získat i v Informačním centru České pošty, s.p., 
na bezplatné telefonní lince 800 104 410. 

 
 



13 

 
122 

POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Praha 1  
 

U příležitosti získání dvou zlatých medailí na Mistrovství světa v atletice v japonské Ósace se 
používalo příležitostné poštovní razítko s textem „Atletičtí mistři světa z Ósaky, Roman Šebrle, 
desetiboj, Barbora Špotáková, oštěp, Praha 1“. Razítko bylo používáno ve dnech 10.9. - 15.9.2007 
poštou 110 00  Praha 1.  
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