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                                                   VĚSTNÍK  

  12. 5. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST
 
 
O B S A H 

   
58  Vydání nových Poštovních podmínek služby Profi balík 
59  Oprava hodin pro veřejnost 
60  Oprava termínu zahájení činnosti nové pošty Brno 7 
61  Změny Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Zahraniční podmínky 
62  Změny Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Základní poštovní podmínky 
63  Vydání příležitostných obrazových dopisnic 
64  Vydání příležitostných podacích R-nálepek - Karlovy Vary 1 
65  Používání příležitostného poštovního razítka - Karlovy Vary 1 
66  Zrušení pošty Horní Poustevna 
67  Změna hodin pro veřejnost u pošty Verneřice 
68  Používání příležitostného poštovního razítka - Jihlava 50 
69  Vydání příležitostných podacích R-nálepek - Jihlava 50 

   
 
                                                          
 
 

58 
VYDÁNÍ NOVÝCH POŠTOVNÍCH PODMÍNEK SLUŽBY PROFI BALÍK 

 
S účinností od 1. května 2006 vydává Česká pošta, s.p., nové Poštovní podmínky služby Profi 

balík. 
Poštovní podmínky jsou rozšířeny o možnost, aby podavatelé, kteří  údaje o zásilkách předávají 

ve formě datového souboru, mohli podávat Profi balíky s doplňkovou službou „Dobírka“ bez 
použití poštovní dobírkové poukázky nebo složenky.  

 
Aktuální znění Poštovních podmínek služby Profi balík 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 změnách poskytuje zákazníkům i Informační centrum České pošty, s.p., na 
bezplatné telefonní lince 800 104 410. 

 
 

59 
OPRAVA  HODIN PRO VEŘEJNOST 

 
Ve Věstníku Informace pro veřejnost ,opatření 37 „ Zahájení činnosti nové pošty České 

Budějovice 13“ byly uvedeny hodiny pro veřejnost : 
 
                   pondělí – neděle            08.00 – 20.00  
 

má být               pondělí – neděle            09.00 – 19.00   
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60 
OPRAVA TERMÍMU ZAHÁJENÍ ČINNOSTI NOVÉ POŠTY BRNO 7 

 
Ve Věstníku Informace pro veřejnost „Zahájení činnosti nové pošty Brno 7“, byl uveden datum 

1. května 2006. Dle sdělení Odštěpného závodu Jižní Morava nelze tento termín z technických důvodů 
dodržet. O zahájení činnosti této pošty Vás budeme včas informovat. 

 
 

61 
ZMĚNY POŠTOVNÍCH PODMÍNEK ČESKÉ POŠTY, S. P. – ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY 

 
Poštovní podmínky České pošty, s.p. - Zahraniční podmínky podle rozhodnutí Českého 

telekomunikačního úřadu čj. 40106/05-608, čj. 43575/05-608 a 10 610/2006-608 se s účinností od 
15. května 2006 mění takto: 

 
1. V článku 151 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„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.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8. 
 
2. V článku 152 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„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.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8. 
 
3. V článku 161 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„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.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9. 
 
4. V článku 161 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 
„6. V případě služeb cenné psaní a cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, 

drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121 
odst. 2 a čl. 123 odst. 2 neplatí.“. 

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 7 až 10. 
 
5. V článku 162 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„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.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9. 
 
6. V článku 167 odstavec 2 zní: 
„2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí  

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 15 100 Kč, 
b) v ostatních případech: 142 456 Kč.“. 
 

7. V článku 169 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
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„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.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 4 až 12. 
8. V článku 169 se na konci odstavce 11 doplňuje věta „Odesílatel může požadovat, aby mu 

byla dobírková částka vyplacena převodem na určený účet.“. 
 
9. V článku 180 se odstavec 9 zrušuje. 
Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 9 až 11. 
 
10. V článku 185 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 
„5. V případě služeb cenné psaní a cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, 

drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121 
odst. 2 a čl. 123 odst. 2 neplatí.“. 

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9. 
 
11. V článku 197 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 
„5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služby standardní balík tekutiny, skleněné a jiné 

křehké předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu 
poštovní zásilky neodpovídá; v takové případě ustanovení čl. 122 odst. 4 neplatí.“. 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7. 
 
12. V článku 217 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„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.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7. 
 
13. V článku 219 odstavce 3 a 4 znějí: 
„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 54 062 Kč. 

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 
4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 54 062 Kč.“. 
 
14. V článku 221 se odstavec 6 zrušuje. 
 
15. V článku 225 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
„2. V případě podle odstavce 1 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.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 3 až 11. 
 
16. V článku 233 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„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.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6. 
 
17. V článku 241 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„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.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8. 
 
18. V článku 242 odstavec 3 zní: 
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„3. 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: 14 245 Kč, 
b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 46 298 Kč.“. 

 
19. V článku 245 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„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.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7. 
 
20. V článku 245 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí: 
„7. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká 

zásilka podnik za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky 
neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 
neplatí. 

8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový 
pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík tekutiny, skleněné a jiné křehké 
předměty, 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 7 se označuje jako odstavec 9. 
 
21. V článku 245 se doplňuje odstavec 10, který zní: 
„10. V případě služeb standardní balík a cenný balík odesílatel může podle č. 134 žádat o změnu 

poštovní smlouvy.“. 
 
22. V článku 248 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„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.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8. 
 
23. V článku 259 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„3. V případě služby cenné psaní obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a 

kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121 odst. 2 
neplatí.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 4 až 11. 
 
24. V článku 259 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní: 
„9. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služby cenný balík peníze, drahé kovy a kameny, 

cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou poškozením 
nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 123 
odst. 7 neplatí.“. 

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12. 
 
25. V článku 259 se na konci odstavce 11 doplňuje věta „Odesílatel může požadovat, aby mu 

byla dobírková částka vyplacena převodem na určený účet.“. 
 
26. V článku 263 odstavec 8 zní: 
„8. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká 

zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík odesílatel může požádat o doplňkovou 
službu dobírka. Nejvyšší přípustná dobírková částka činí 2 500 EUR. Dobírková částka se 
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uvádí v EUR. Odesílatel může požadovat, aby mu byla dobírková částka vyplacena 
v hotovosti nebo převodem na určený účet.“. 

 
 
 
27. V článku 279 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 
„5. V případě služeb cenné psaní a cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, 

drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121 
odst. 2 a čl. 123 odst. 2 neplatí.“. 

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9. 
 
28. V článku 286 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„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.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7. 
 
29. V článku 302 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„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.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8. 
 
30. V článku 307 se odstavec 7 zrušuje. 
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7. 
 
31. V článku 311 se na konci odstavce 10 doplňuje věta „Odesílatel může požadovat, aby mu 

byla dobírková částka vyplacena převodem na určený účet.“. 
 
32. V článku 314 se odstavec 6 zrušuje. 
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6. 
 
33. V článku 322 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„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.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7. 
 
34. V článku 329 se odstavec 6 zrušuje. 
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6a 7. 
 
35. V článku 342 odstavec 7 zní: 
„7. V případě služeb doporučená zásilka, standardní balík a cenný balík odesílatel může požádat 

o doplňkovou službu dobírka. Nejvyšší přípustná dobírková částka činí 
a) v případě služby doporučená zásilka: 5 000 SEK, 
b) v případě služby standardní balík a cenný balík: 48 000 SEK. 
Dobírková částka se uvádí v SEK.“. 
 

36. V článku 344 odstavec 4 zní: 
„4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí  

33 726 Kč. Službu lze poskytnout jen za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“. 
 
37. V článku 353 se odstavec 9 zrušuje. 
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9. 
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38. V článku 354 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„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.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 4 až 10. 
 
39. V článku 358 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„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.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 4 až 11. 
 
40. V článku 358 odstavec 4 zní: 
„4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze: 7 500 Kč, 
b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 142 456 Kč.“. 
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“. 
 

41. V článku 358 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní: 
„11. V případě služeb cenné psaní a cenný balík odesílatel může požádat o doplňkovou službu 

dobírka. Nejvyšší přípustná dobírková částka činí 2 000 USD. Dobírková částka se uvádí 
v USD. Odesílatel může požadovat, aby mu byla dobírková částka vyplacena v hotovosti 
nebo převodem na určený účet.“. 

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12. 
 
42. V článku 360 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„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.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 4 až 10. 
 
43. V článku 360 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 
„6. V případě služby cenné psaní obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a 

kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121 odst. 2 
neplatí.“. 

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 7 až 11. 
 
44. V článku 363 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): 15 100 Kč, 
b) v ostatních případech: 20 766 Kč. 
Službu cenný balík nelze zvolit, má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy 
dodána na ostrovech Jersey, Guernsey a Man.“. 
 

45. V článku 364 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„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.“. 

Dosavadní odstavec 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7. 
 
Aktuální znění Poštovních podmínek – Základní poštovní služby 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 změnách poskytuje zákazníkům i Informační centrum České pošty, s.p., na 
bezplatné telefonní lince 800 104 410. 
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62 
ZMĚNY POŠTOVNÍCH PODMÍNEK ČESKÉ POŠTY, S. P. - ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ 

SLUŽBY 
 

Poštovní podmínky České pošty, s.p. - Základní poštovní služby podle rozhodnutí Českého 
telekomunikačního úřadu čj. 40106/05-608, čj. 43575/05-608 a 10 610/2006-608 se s účinností od 
15. května 2006 mění takto: 

 
1. V článku 108 odstavec 4 zní: 
„4. Hmotnost podle odstavce 3 písm. f) se zjišťuje s přesností, jež je pro příslušnou službu 

stanovena, přičemž se zaokrouhluje nahoru. Jestliže při podání u pověřeného pracovníka 
nelze zjistit hmotnost s požadovanou přesností, do podací stvrzenky se vyznačí méně 
přesný údaj. Přesnou hmotnost zjistí podnik co nejdříve dodatečně, přičemž zjištěný údaj 
bez průtahů sdělí dohodnutým způsobem odesílateli; tento údaj platí, nejde-li o zjevnou 
nesprávnost. Má-li upřesnění hmotnosti vliv na cenu poštovní služby, odesílatel a podnik 
bez průtahů vzájemně vyrovnají takto vzniklé rozdíly.“. 

 
2. V článku 109 odstavec 6 zní: 
„6. Odesílatel poštovních zásilek, které byly podány v České republice s cílem využít nižších 

cen než při podání v zemi jejich skutečného původu, je povinen uhradit případné dodatečné 
úhrady, které s odvoláním na článek 27 Světové poštovní úmluvy bude požadovat 
zahraniční provozovatel.“. 

 
3. V článku 115 odstavec 6 zní: 
„6. Odesílatel nehradí cenu, jestliže se zahraniční adresát zavázal zahraničnímu provozovateli, 

že ji uhradí po dodání obyčejné zásilky. Podmínkou však je, že hmotnost obyčejné zásilky 
činí nejvýše 50 g a že obyčejná zásilka vyhovuje podmínkám podle článku RL 140.3 Řádu 
listovních zásilek.“. 

 
4. V článku 126 odstavec 2 zní: 
„2. Dobírkovou částku vyplatí podnik odesílateli v hotovosti; je-li to podle zahraničních 

podmínek možné, odesílatel může požadovat, aby byla vyplacena převodem na určený 
účet. Odesílatel nemůže požadovat, aby byla vybraná dobírková částka vyplacena 
v zahraničí.“. 

 
Aktuální znění Poštovních podmínek – Základní poštovní služby 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 změnách poskytuje zákazníkům i Informační centrum České pošty, s.p., na 
bezplatné telefonní lince 800 104 410. 

 
 

63 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH OBRAZOVÝCH DOPISNIC 

                                                                                                     
Dne 17. května 2006 bude dán do oběhu třináctý soubor osmi obrazových dopisnic s barevnými 

reprodukcemi církevních památek. Jednotlivé dopisnice, s natištěnou známkou nominální hodnoty 
7,50 Kč dle upraveného návrhu známky „Velký státní znak“ autora Bedřicha Housy, jsou číslovány od 
A 153/2006 do A 160/2006. 

Dopisnice vytiskla tiskárna Victoria Security Printing, a.s., Praha vícebarevným ofsetovým 
tiskem. 

Prodejní cena čisté obrazové dopisnice je 12,50 Kč, dopisnice opatřené pamětním 
(propagačním) razítkem 13,- Kč a dopisnice ražené s propagačním razítkem a denním razítkem  
s datem uvedení do oběhu 13,50 Kč. 
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64 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R - NÁLEPEK - Karlovy Vary 1 

 
U příležitosti výročí I.letu ČSA na trase Karlovy Vary - Mariánské Lázně - Praha se budou 

používat R-nálepky s přítiskem „75.výročí I.letu ČSA Karlovy Vary – Praha, 1931-15.5.-2006 “ v sérii 
č.1 – 1 000. Nálepky budou používány poštou 360 01  Karlovy Vary 1 od 15.5.2006 do spotřebování. 

 
 

65 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Karlovy Vary 1 

 
U příležitosti výročí I.letu ČSA na trase Karlovy Vary - Mariánské Lázně - Praha se bude 

používat příležitostné poštovní razítko s textem „75.výročí prvního letu ČSA, ČSA, Karlovy Vary -
Praha, 1931 - 2006, Karlovy Vary 1 “. Dominantním centrem razítka je tehdejší původní znak ČSA. 
Razítko bude používáno dne 15.5.2006 poštou 360 01 Karlovy Vary 1.  
 
 

66 
                                         ZRUŠENÍ POŠTY HORNÍ POUSTEVNA 

 
Dnem 1. července 2006 bude v okrese Děčín  zrušena pošta  407 83  Horní Poustevna. Uvedená 

pošta nezajišťovala doručování zásilek. 
 
 

67 
ZMĚNA HODIN PRO VEŘEJNOST U POŠTY VERNEŘICE 

 
Dnem 1. května 2006 budou u pošty 407 25 Verneřice změněny  hodiny pro veřejnost : 
 

původní    pondělí – pátek      08.00 – 11.00         13.00 – 17.00 
 
nové         pondělí – pátek    08.00 – 11.00         12.00 –  16.00  
 
 

68 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Jihlava 50  

 
U příležitosti výstavy poštovních známek Mladá Jihlava 2006 se bude používat příležitostné 

poštovní razítko s textem „Celostátní výstava mladých filatelistů, Mladá Jihlava, Jihlava 50 “. Razítko 
bude používáno ve dnech 3.6. - 4.6.2006 a 10.6. - 11.6.2006 poštovnou 586 99 Jihlava 50 na 
příležitostné poštovní přepážce v prostoru Hotelu Gustav Mahler, Křížová 112/4, Jihlava a ve dnech                
5.6. – 9.6.2006 bude razítko používáno přímo v poštovně Jihlava 50, Komenského 1324/7, Jihlava. 
 

 
69 

VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R – NÁLEPEK - Jihlava 50 
 

U příležitosti výstavy poštovních známek Mladá Jihlava 2006 se budou používat R-nálepky 
s přítiskem „Výstava poštovních známek, Mladá Jihlava 2006 “ v sérii č.1 – 2 000. Nálepky budou 
používány ve dnech   3.6. - 4.6.2006 a 10.6. - 11.6.2006 poštovnou 586 99 Jihlava 50 na příležitostné 
poštovní přepážce v prostoru Hotelu Gustav Mahler, Křížová 112/4, Jihlava a ve dnech 5.6. – 9.6.2006 
budou nálepky používány přímo v poštovně Jihlava 50, Komenského 1324/7, Jihlava a po té až do 
spotřebování. 
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