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59 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Poštovní muzeum  

 
U příležitosti výstavy „Nejkrásnější české známky“ se bude používat příležitostné poštovní 

razítko s textem „Nejkrásnější české známky, Poštovní muzeum, Praha 1“. Razítko bude používáno 
dne 16.6.2007 poštou 110 00  Praha 1 na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu. 

 
 

60 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Horšovský Týn  

 
U příležitosti 500. výročí poutního kostela sv. Anny na Vršíčku se bude používat příležitostné 

poštovní razítko s textem „Svatá Anna na Vršíčku, 500 let, Horšovský Týn“. Razítko bude používáno 
ve dnech 26.7. – 28.7.2007 na poště 346 01  Horšovský Týn.  
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61 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Strakonice 1 

 
U příležitosti oslav 640.výročí města Strakonice se bude používat příležitostné poštovní razítko 

s textem „Strakonice, Výročí, Anniversary, Jubiläum, 1367/2007, 640, Strakonice 1“. Razítko bude 
používáno ve dnech 27.7.2007 – 28.7.2007 poštou 386 01  Strakonice 1. 
 
 

62 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R - NÁLEPEK - Strakonice 1 

 
U příležitosti výročí 640 let města Strakonice se budou používat R-nálepky s přítiskem „640 let 

města Strakonice “ v sérii č.1 – 1 000. Nálepky budou používány poštou 386 01  Strakonice 1 od 
27.7.2007 do spotřebování. 
 
 

63 
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST - Strakonice 1 

 
 U příležitosti oslav 640.výročí města Strakonice se budou používat cenné nálepky APOST 

s přítiskem „-640 let “ na poště 386 01  Strakonice 1 ve dnech 27.7.2007 – 28.7.2007.  
 
 

64 
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST - Praha 6 

 
 U příležitosti 100.výročí založení světového skautingu, se budou používat cenné nálepky 

APOST s přítiskem „SKAUTING=100“ na poště 160 00  Praha 6, dne 1.8.2007. V tento den, jenž je 
považován za začátek světového skautského hnutí, anglický lord Baden-Powell uspořádal na 
jihoanglickém ostrůvku Brownsea první letní tábor. 
 
 

65 
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY NA APOST - Vyskeř 

 
 U příležitosti 100 let od založení pošty ve Vyskeři se budou používat cenné nálepky APOST 

s přítiskem „100 let pošty “ na poště 512 64  Vyskeř a to ve dnech 17.9.2007 - 27.9.2007. 
 
 

66 
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 a čj. 19617/2007-608 se s účinností od 1. července 2007 
mění takto: 

 
1. V článku 63 odstavec 8 zní: 
 

„8. Prohlášení podle odst. 3 písm. b), odstavce 4, odst. 5 písm. a), b) a c) a odstavce 6 musí být 
při výplatě poukázané peněžní částky odevzdáno podniku. To neplatí, jestliže se příjemce 
prokáže osvědčením, které podnik na základě dříve odevzdaného prohlášení pro tento 
účel vydal.“. 
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2. V článku 188 odstavec 2 zní: 
 

„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.“. 
 
3. V článku 188 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí: 

 
„5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 
 6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.“. 

 
4. V článku 256 odstavec 2 zní: 

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

 
5. V článku 256 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, 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.“. 

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8. 
 
6. V článku 269 odstavec 1 zní: 
 

„1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.“. 
 
7. V článku 269 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní: 
 

„8. 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, 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.“. 

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10. 
 
8. V článku 326 odstavec 3 zní: 
 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 20 384 Kč. 
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“. 

 
9. V článku 326 se dosavadní odstavec 8 zrušuje. 
 
10. V článku 326 se vkládá nový odstavec 8, který zní: 
 

„8. 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, 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.“. 

 
11. V článku 342 odstavec 2 zní: 

 
„2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.“. 
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12. V článku 342 odstavec 5 zní: 
 

„5. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou 
adresáta.“. 

 
13. V článku 342 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 
 

„6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.“. 
 
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. 
 
 

67 
OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ 

 
Česká pošta od 14. 5. 2007 nabízí novou službu : Ověřené výstupy z informačního systému 

veřejné správy – forma off-line. Obchodní podmínky pro vydání ověřených výstupů jsou součástí 
objednávky. 
 
 

68 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R - NÁLEPEK - Strakonice 1 

 
Na základě dodatečné žádosti zadavatele se budou používat R-nálepky s přítiskem „640 let 

města Strakonice “ v sérii č.1 – 1 000. Nálepky budou používány poštou 386 01  Strakonice 1 od 
27.7.2007- 29.7.2007 na příležitostné poštovní přepážce v areálu strakonického hradu a po té až do 
spotřebování na příslušné poště. 

 
 

69 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Strakonice 1 

 
Na základě dodatečné žádosti zadavatele se bude příležitostné poštovní razítko s textem 

„Strakonice, Výročí, Anniversary, Jubiläum, 1367/2007, 640, Strakonice 1“ používat ve dnech 
27.7.2007 – 29.7.2007 poštou 386 01  Strakonice 1 na příležitostné poštovní přepážce v areálu 
strakonického hradu. 
 
 

70 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R - NÁLEPEK - Prace 

 
U příležitosti 50. výročí poštovního úřadu v obci Prace se budou používat R-nálepky s přítiskem 

„50.výročí otevření poštovního úřadu v Praci “ v sérii č.1 – 1 000. Nálepky budou používány poštou 
664 58 Prace od 1.8.2007 do spotřebování. 

 
 

71 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Prace  

 
U příležitosti 50.výročí založení pošty v obci Prace se bude používat příležitostné poštovní 

razítko s textem „50.výročí otevření poštovního úřadu v Praci, Prace “. Razítko bude používáno ve 
dnech 1.8.2007- 3.8.2007 poštou 664 58  Prace. 
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72 
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI POŠTY PRAHA 46 

 
Dnem 1.  května 2007 zahájila činnost nová pošta: 
 
140 06 Praha 46  v ulici Vyskočilova 1100/2 (objekt BB Centrum – Brumlovka), Praha – 

Michle. Pošta zajišťuje doručování pouze pro adresáty sídlící v obchodním a administrativním centru.  
 
Hodiny pro veřejnost: pondělí - neděle   9:00 – 21:00 
 

 
73 

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI POŠTOVNY PORTÁŠ 
 

Dnem 1. června 2007 zahájila činnost poštovna 756 10 Portáš. Poštovna zajišťuje příjem 
obyčejných a doporučených vnitrostátních a mezinárodních zásilek.  
 

Hodiny pro veřejnost: 
neděle – čtvrtek  09:00 – 22:00  
pátek, sobota 09:00 – 23:00 

 
 

74 
ZRUŠENÍ POŠTY BRNO 100 

 
Dnem 1. července 2007 bude zrušena pošta 600 10 Brno 100. Pošta zajišťovala doručování 

pouze balíkových zásilek. 
 
 

75 
ZRUŠENÍ POŠTOVNY HODĚJICE 

 
Dnem 30. června 2007 bude zrušena poštovna 684 02 Hodějice.  

 
 

76 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH R - NÁLEPEK - Praha 7 

 
U příležitosti mezinárodního veletrhu Sběratel se budou používat R-nálepky s přítiskem              

„ 10.jubilejní mezinárodní veletrh Sběratel,14.-16.9.2007, Praha 7“ v sérii č.1 – 2 000. Nálepky budou 
používány ve dnech 14.9.2007 – 16.9.2007 poštou 170 00  Praha 7 na příležitostné poštovní přepážce 
v areálu Výstaviště Holešovice a dále pak až do spotřebování na poště. 

 
 
 

77 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Praha 7  

 
U příležitosti každoročního veletrhu Sběratel se bude používat příležitostné poštovní razítko 

s textem „10 let veletrhu Sběratel 1998-2007, Sběratel, Praha 7“. Razítko bude používáno ve dnech 
14.9.2007 – 16.9.2007 poštou 170 00  Praha 7 na příležitostné poštovní přepážce v areálu Výstaviště 
Holešovice. 
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78 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Praha 7/OSN  

 
U příležitosti mezinárodního veletrhu Sběratel se bude používat příležitostné poštovní razítko 

s textem „Poštovní správa spojených národů, den OSN, 10 let na Sběrateli, Praha 7“. Razítko bude 
používáno dne 16.9.2007 poštou 170 00  Praha 7 na příležitostné poštovní přepážce v areálu 
Výstaviště Holešovice. 
 
 

79 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA - Jičín  

 
U příležitosti 17.ročníku festivalu Jičín – město pohádky 2007 se bude používat příležitostné 

poštovní razítko s textem „Festival Jičín – město pohádky, Jičín 1“. Razítko bude používáno ve dnech          
11.9.2007 – 16.9.2007 poštou 506 01  Jičín 1 na příležitostné poštovní přepážce v areálu Městského 
úřadu Jičín. 
 
 

80 
POUŽÍVÁNÍ DENNÍHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA S MOTIVEM - Oslavany  

 
Od 7.7.2007 bude na poště Oslavany používáno denní razítko s motivem labutí a s textem 

„Hodně štěstí do manželství, Oslavany“. Zájemci, kteří budou chtít poslat přátelům a známým 
gratulaci k uzavření manželství, mohou své ofrankované zásilky poslat na poštu 664 12  Oslavany, kde 
budou zásilky oraženy tímto slavnostním razítkem a rozeslány adresátům. 
 
 

81 
POUŽÍVÁNÍ DENNÍHO POŠTOVNÍHO RAZÍTKA S MOTIVEM - Křtiny 

 
Od 7.7.2007 bude na poště Křtiny používáno denní razítko s motivem čápa s dítětem. Zájemci, 

kteří budou chtít poslat přátelům a známým gratulaci k narození dítěte, mohou své ofrankované 
zásilky poslat na poštu 679 05  Křtiny, kde budou zásilky oraženy tímto slavnostním razítkem a 
rozeslány adresátům. 
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