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SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 
 
 
 
 

1 
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. 
 
 

____________________________________________ 
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Český telekomunikační úřad                 Praha 20. prosince 2010 
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9               Čj. 146 482/2010-610 
 

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, 
IČO: 47114983 (dále jen „Česká pošta“), ze dne 26. listopadu 2010 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních 
podmínek, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Ke dni 1. 1. 2011 se podle § 23 odst. 6 zákona o poštovních službách mění dosavadní poštovní licence udělená 
na období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012 tak, že se vyslovuje souhlas se změnou poštovních podmínek podle návrhu 
předloženého správnímu orgánu dne 26. listopadu 2010, ve znění dodatečných úprav ze dne 13. prosince 2010, který je 
přílohou tohoto rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í : 

Rozhodnutím čj. 76 026/2008-608 ze dne 5. prosince 2008 udělil správní orgán České poště na období 
1. 1. 2009 – 31. 12. 2012 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 3. března 2009 (čj. 13 057/2009-608), 
17. března 2009 (čj. 19 629/2009-608), 7. dubna 2009 (čj. 28 910/2009-608), 17. června 2009 (čj. 39 663/2009-608), 
19. června 2009 (čj. 42 887/2009-608), 30. července 2009 (čj. 66 239/2009-608), 15. října 2009 (čj. 86 773/2009-608), 
13. listopadu 2009 (čj. 93 779/2009-608), 18. prosince 2009 (čj. 79 318/2009-608), 22. prosince 2009 
(čj. 104 965/2009-608), 28. prosince 2009 (čj. 108 929/2009-608), 13. dubna 2010 (čj. 48 693/2010-610 
a čj. 48 806/2010-610), 14. května 2010 (čj. 69 666/2010-610), 11. srpna 2010 (čj. 100 801/2010-610), 26. srpna 2010 
(čj. 91 446/2010-610) a 30. září 2010 (čj. 119 275/2010-610) správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto 
poštovních podmínek. 

Dne 26. listopadu 2010 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou 
poštovních podmínek v článcích 4, 11, 16, 23, 25, 26, 52, 64, 112, 118-120, 122, 123 a 151-372. 

Na žádost správního orgánu o formální úpravu a rozdělení žádosti do dvou samostatných žádostí Česká pošta 
zaslala dne 13. prosince 2010 správnímu orgánu upravenou žádost tak, že se tato část změn týká pouze článků 4, 11, 16, 
23, 25, 26, 52 a 64. 

Navržené změny článků 4, 23, 52 a 64 jsou zapracovány na základě námitek Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

Navržené změny článků 11 a 16 zjednodušují určení neskladných poštovních zásilek a zužují počet případů, ve 
kterých se bude vybírat příplatek za neskladné poštovní zásilky. 

Navrženými změnami článků 25 a 26 se aktualizují odkazy na články poštovních podmínek. 

Všechny navržené změny jsou v souladu s potřebami veřejnosti. 

Proto správní orgán rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 
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P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Rady Českého 
telekomunikačního úřadu. Rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 38 odst. 2 zákona o poštovních službách 
odkladný účinek. 

Ing. Hana Hankiewiczová v.r. 
ředitelka odboru 

regulace komunikačních činností a poštovních služeb 
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2 

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                 Praha 31. prosince 2010 
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9               Čj. 153 203/2010-610 
 

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, 
IČO: 47114983 (dále jen „Česká pošta“), ze dne 26. listopadu 2010 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních 
podmínek, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Ke dni 1. 1. 2011 se podle § 23 odst. 6 zákona o poštovních službách mění dosavadní poštovní licence udělená 
na období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012 tak, že se vyslovuje souhlas se změnou poštovních podmínek ve znění, jež je 
přílohou tohoto rozhodnutí, podle návrhu České pošty, předloženého správnímu orgánu dne 26. listopadu 2010, ve 
znění dodatečných úprav ze dne 13. prosince 2010, 22. prosince 2010 a 23. prosince 2010, s výjimkou návrhu na změnu 
způsobu stanovení největších přípustných rozměrů balíků do zahraničí v čl. 151 až 372 ze součtu všech tří rozměrů na 
součet délky a obvodu. 

O d ů v o d n ě n í : 

Rozhodnutím čj. 76 026/2008-608 ze dne 5. prosince 2008 udělil správní orgán České poště na období 
1. 1. 2009 – 31. 12. 2012 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 3. března 2009 (čj. 13 057/2009-608), 
17. března 2009 (čj. 19 629/2009-608), 7. dubna 2009 (čj. 28 910/2009-608), 17. června 2009 (čj. 39 663/2009-608), 
19. června 2009 (čj. 42 887/2009-608), 30. července 2009 (čj. 66 239/2009-608), 15. října 2009 (čj. 86 773/2009-608), 
13. listopadu 2009 (čj. 93 779/2009-608), 18. prosince 2009 (čj. 79 318/2009-608), 22. prosince 2009 
(čj. 104 965/2009-608), 28. prosince 2009 (čj. 108 929/2009-608), 13. dubna 2010 (čj. 48 693/2010-610 
a čj. 48 806/2010-610), 14. května 2010 (čj. 69 666/2010-610), 11. srpna 2010 (čj. 100 801/2010-610), 26. srpna 2010 
(čj. 91 446/2010-610), 30. září 2010 (čj. 119 275/2010-610) a 20. prosince 2010 (čj. 146 482/2010-610) správní orgán 
vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek. 

Dne 26. listopadu 2010 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou 
poštovních podmínek v článcích 4, 11, 16, 23, 25, 26, 52, 64, 112, 118-120, 122, 123 a 151-372. 

Na žádost správního orgánu o formální úpravu a rozdělení žádosti do dvou samostatných žádostí Česká pošta 
zaslala dne 13. prosince 2010 správnímu orgánu upravenou žádost tak, že se tato část změn týká pouze článků 112,  
118-20, 122, 123 a 151-372. 

Na základě ústního jednání Česká pošta zaslala dne 22. prosince 2010 a 23. prosince 2010 správnímu orgánu 
další úpravu žádosti tak, že se tato část změn týká článků 112, 118-120, 122, 123 a 308. 
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Část navržených změn poštovních podmínek vyplývá z právních předpisů Světové poštovní unie a z podmínek, 
za nichž zahraniční provozovatelé poskytují České poště svou součinnost. S těmito změnami vyslovil správní orgán 
souhlas. 

Česká pošta rovněž navrhla změnu způsobu stanovení největších přípustných rozměrů balíků do zahraničí. Jako 
důvod této změny uvedla Česká pošta snahu o uvedení ustanovení poštovních podmínek do souladu s ustanoveními 
článku RC 115 Řádu poštovních balíků Akt Světové poštovní unie. Návrh ustanovení poštovních podmínek České 
pošty je však odlišný od znění ustanovení Akt Světové poštovní unie a vedl by k výraznému omezení největších 
přípustných rozměrů balíků do zahraničí. Proto s těmito změnami správní orgán souhlas nevyslovil. 

Proto správní orgán rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Rady Českého 
telekomunikačního úřadu. Rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 38 odst. 2 zákona o poštovních službách 
odkladný účinek. 

Ing. Petr Holub v.r. 
zástupce ředitelky odboru 

regulace komunikačních činností a poštovních služeb 
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Opatření č. 1            Příloha k rozhodnutí čj. 146 482/2010-610 
 

ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK,  
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu čj. 146 482/2010-610 ze dne 

20. 12. 2010 vysloven souhlas  
 

Poštovní podmínky podle rozhodnutí čj. 76 026/2008-608, ve znění rozhodnutí čj. 13 057/2009-608, 
čj. 19 629/2009-608, čj. 28 910/2009-608, čj. 39 663/2009-608, čj. 42 887/2009-608, čj. 66 239/2009-608, 
čj. 86 773/2009-608, čj. 93 779/2009-608, čj. 79 318/2009-608, čj. 104 965/2009-608, čj. 108 929/2009-608, 
čj. 48 693/2010-610, čj. 48 806/2010-610, čj. 69 666/2010-610, čj. 100 801/2010-610, čj. 91 446/2010-610 
a čj. 119 275/2010-610 se mění takto: 
 
1. V článku 4 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní: 

„2. Poštovní adresa v následujícím pořadí obsahuje 

a) označení adresáta – u fyzické osoby její jméno a příjmení, k nimž může být připojen další identifikátor, např. 
datum narození, je-li použit v souladu s právními předpisy1); u právnické osoby její název nebo obchodní firma, 
případně i označení příslušné organizační složky, 

b) má-li být poštovní zásilka adresátovi dodána prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby (dále jen 
„prostředník“), i její dostatečně přesné označení, nejvýše však v rozsahu označení adresáta podle písmene a), 

c) místo dodání – název ulice, náměstí apod., pokud se v tomto místě užívají; číslo domu, případně i číslo bytu; 
název obce, její části apod., pokud není součástí údaje podle písmene e), 

d) poštovní směrovací číslo přidělené podnikem poště, která je pro danou poštovní adresu podnikem určena jako 
adresní pošta; je-li adresátovi podnikem přiděleno zvláštní poštovní směrovací číslo, může být použito místo 
poštovního směrovacího čísla adresní pošty, 

e) název adresní pošty.“. 

Poznámka pod čarou č. 1 zní: 

„1) Například zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“. 

2. V článku 4 odstavce 3 a 4 znějí: 

„3. Má-li být poštovní zásilka dodána prostřednictvím poštovní přihrádky nebo dodávací schrány, poštovní adresa 
v následujícím pořadí obsahuje 

a) označení adresáta podle odstavce 2 písm. a), 

b) má-li být poštovní zásilka adresátovi dodána prostřednictvím prostředníka, i jeho dostatečně přesné označení, 
nejvýše však v rozsahu označení adresáta podle odstavce 2 písm. a), 

c) údaj „poštovní přihrádka“ nebo jiný obdobný údaj doplněný jejím číslem, nebo podnikem stanovené označení 
dodávací schrány, 

d) poštovní směrovací číslo přidělené podnikem poště, u níž je poštovní přihrádka zřízena, nebo poště, která má 
prostřednictvím dodávací schrány poštovní zásilku dodat, 

e) název pošty podle písmene d). 

V poštovní adrese podle tohoto odstavce se nesmějí uvádět údaje podle odstavce 2 písm. c). 

4. U fyzické osoby může být použita též adresa poste restante. Taková poštovní adresa v následujícím pořadí obsahuje 

a) jméno a příjmení adresáta, k nimž může být připojen další identifikátor, např. datum narození, je-li použit 
v souladu s právními předpisy1), 

b) údaj „poste restante“, 
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c) poštovní směrovací číslo přidělené podnikem poště, která byla pro vyzvednutí poštovní zásilky zvolena, 

d) název pošty podle písmene c).“. 

3. V článku 11 odstavec 6 zní: 

„6. Poštovní služba se poskytne za zvýšenou cenu, jestliže 

a) délka obyčejné zásilky přesahuje 180 cm; obyčejná zásilka, která nemá pravoúhlý tvar, se posuzuje obdobně, 

b) součet všech tří rozměrů obyčejné zásilky přesahuje 240 cm; obyčejná zásilka, která nemá pravoúhlý tvar, se 
posuzuje obdobně.“. 

4. V článku 16 odstavec 7 zní: 

„7. Poštovní služba se poskytne za zvýšenou cenu, jestliže 

a) délka cenného balíku přesahuje 180 cm, cenný balík, který nemá pravoúhlý tvar, se posuzuje obdobně, 

b) součet všech tří rozměrů cenného balíku přesahuje 240 cm, cenný balík, který nemá pravoúhlý tvar, se posuzuje 
obdobně.“. 

5. V článku 23 odstavec 1 zní: 

„1. K prokazování jména a příjmení fyzické osoby, případně dalšího identifikátoru, např. data narození, lze použít 
pouze, 

a) jde-li o českého občana, občanský průkaz, řidičský průkaz vydaný v České republice nebo cestovní doklad 
vydaný v České republice, 

b) jde-li o cizince, osobní doklad, který umožňuje pobyt v České republice.“. 

6. V článku 25 odst. 20 se slova „čl. 22 odst. 1“ nahrazují slovy „čl. 22 odst. 1 a 2“. 

7. V článku 26 odst. 13 se slova „čl. 22 odst. 1“ nahrazují slovy „čl. 22 odst. 1 a 2“. 

8. V článku 52 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní: 

„2. Poštovní adresa v následujícím pořadí obsahuje 

a) označení adresáta – u fyzické osoby její jméno a příjmení, k nimž může být připojen další identifikátor, např. 
datum narození, je-li použit v souladu s právními předpisy2); u právnické osoby její název nebo obchodní firma, 
případně i označení příslušné organizační složky, 

b) má-li být poukázaná peněžní částka adresátovi dodána prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby (dále 
jen „prostředník“), i její dostatečně přesné označení, nejvýše však v rozsahu označení adresáta podle písmene a), 

c) místo dodání – název ulice, náměstí apod., pokud se v tomto místě užívají; číslo domu, případně i číslo bytu; 
název obce, její části apod., pokud není součástí údaje podle písmene e), 

d) poštovní směrovací číslo přidělené podnikem poště, která je pro danou poštovní adresu podnikem určena jako 
adresní pošta; je-li adresátovi podnikem přiděleno zvláštní poštovní směrovací číslo, může být použito místo 
poštovního směrovacího čísla adresní pošty, 

e) název adresní pošty.“. 

Poznámka pod čarou č. 2 zní: 

„2) Například zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“. 

9. V článku 52 odstavce 3 a 4 znějí: 

„3. Má-li být poukázaná peněžní částka dodána prostřednictvím poštovní přihrádky nebo dodávací schrány, poštovní 
adresa v následujícím pořadí obsahuje 

a) označení adresáta podle odstavce 2 písm. a), 
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b) má-li být poukázaná peněžní částka adresátovi dodána prostřednictvím prostředníka, i jeho dostatečně přesné 
označení, nejvýše však v rozsahu označení adresáta podle odstavce 2 písm. a), 

c) údaj „poštovní přihrádka“ nebo jiný obdobný údaj doplněný jejím číslem, nebo podnikem stanovené označení 
dodávací schrány, 

d) poštovní směrovací číslo přidělené podnikem poště, u níž je poštovní přihrádka zřízena, nebo poště, která má 
prostřednictvím dodávací schrány poukázanou peněžní částku dodat, 

e) název pošty podle písmene d). 

V poštovní adrese podle tohoto odstavce se nesmějí uvádět údaje podle odstavce 2 písm. c). 

4. U fyzické osoby může být použita též adresa poste restante. Taková poštovní adresa v následujícím pořadí obsahuje 

a) jméno a příjmení adresáta, k nimž může být připojen další identifikátor, např. datum narození, je-li použit 
v souladu s právními předpisy2), 

b) údaj „poste restante“, 

c) poštovní směrovací číslo přidělené podnikem poště, která byla pro vyzvednutí poukázané peněžní částky 
zvolena, 

d) název pošty podle písmene c).“. 

10. V článku 64 odstavec 1 zní: 

„1. K prokazování jména a příjmení fyzické osoby, případně dalšího identifikátoru, např. data narození, lze použít 
pouze, 

a) jde-li o českého občana, občanský průkaz, řidičský průkaz vydaný v České republice nebo cestovní doklad 
vydaný v České republice, 

b) jde-li o cizince, osobní doklad, který umožňuje pobyt v České republice.“. 
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Opatření č. 2           Příloha k rozhodnutí čj. 153 203/2010-610 
 

ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK,  
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu čj. 153 203/2010-610 ze dne 

31. 12. 2010 vysloven souhlas  

Poštovní podmínky podle rozhodnutí čj. 76 026/2008-608, ve znění rozhodnutí čj. 13 057/2009-608, 
čj. 19 629/2009-608, čj. 28 910/2009-608, čj. 39 663/2009-608, čj. 42 887/2009-608, čj. 66 239/2009-608, 
čj. 86 773/2009-608, čj. 93 779/2009-608, čj. 79 318/2009-608, čj. 104 965/2009-608, čj. 108 929/2009-608, 
čj. 48 693/2010-610, čj. 48 806/2010-610, čj. 69 666/2010-610, čj. 100 801/2010-610, čj. 91 446/2010-610, 
čj. 119 275/2010-610 a čj. 146 482/2010-610 se mění takto: 
 

1. V článku 112 odst. 3 se částka „8 880 Kč“ nahrazuje částkou „8 699 Kč“. 

2. V článku 118 odst. 2 větě první a třetí se částka „888 Kč“ nahrazuje částkou „870 Kč“. 

3. V článku 119 odst. 4 větě první a třetí se částka „4 441 Kč“ nahrazuje částkou „4 350 Kč“. 

4. V článku 120 odst. 4 větě první a třetí se částka „888 Kč“ nahrazuje částkou „870 Kč“. 

5. V článku 122 odst. 1 zní: 

„1. Obsahem standardního balíku nesmí být písemnost, která obsahuje sdělení jiné osobě než adresátovi nebo osobám, 
které s ním bydlí, s výjimkou archivních materiálů.“. 

6. V článku 122 odst. 5 se částka „1 184 Kč“ nahrazuje částkou „1 160 Kč“ a částka „134 Kč“ se nahrazuje částkou 
„131 Kč“. 

7. V článku 123 odst. 3 zní: 

„3. Obsahem cenného balíku nesmí být písemnost, která obsahuje sdělení jiné osobě než adresátovi nebo osobám, které 
s ním bydlí, s výjimkou archivních materiálů.“. 

8. Články 151 až 372 včetně nadpisů znějí: 

„Článek 151 
Zahraniční podmínky – Afghánistán 

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 3 celní prohlášky. 

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

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. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 152 
Zahraniční podmínky – Albánie 

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 3 celní prohlášky. 

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 nebo albánsky. 

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. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

6. Pokud není služba poskytnuta za sníženou cenu, odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 požádat o zvláštní opatrnost 
při zacházení s poštovní zásilkou. 

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

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 153 
Zahraniční podmínky – Alžírsko 

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. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny arabsky nebo francouzsky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 8 176 Kč. Odesílatel nemůže požádat 
o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

5. 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 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 
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Článek 154 
Zahraniční podmínky – Andorra 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 18 266 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Pokud odesílatel v případě služby standardní balík požádá o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10), 
musí na poštovní zásilku a na průvodku uvést poznámku ”Livrable en gare de la Tour de Carol (Pyrenées-
Orientales)”. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 100 757 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

4. 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. 

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

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

Článek 155 
Zahraniční podmínky – Angola 

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. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky nebo portugalsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 10 kg, 

b) v ostatních případech: 20 kg. 

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

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. 

6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 156 
Zahraniční podmínky – Anguilla 

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 3 celní prohlášky 
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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 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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. 

Článek 157 
Zahraniční podmínky – Antigua a Barbuda 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy dodána 
v All Saints, Antigua nebo Barbuda. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg. 

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

Článek 158 
Zahraniční podmínky – Argentina 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 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 34 794 Kč. 

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

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

7. 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 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. 

8. V případě služeb standardní balík a cenný balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 159 
Zahraniční podmínky – Arménie 

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. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky nebo rusky. 
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3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg.  

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

6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, standardní balík a cenný 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, čl. 122 odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

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

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 160 
Zahraniční podmínky – Aruba 

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 3 celní prohlášky. 

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, nizozemsky nebo španělsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky nebo nizozemsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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. 

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

Článek 161 
Zahraniční podmínky – Austrálie 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 72 487 Kč. 

4. V případě služby cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, 
šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 123 odst. 2 neplatí. 

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

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 
200 cm. 
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7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, standardní balík a cenný 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, čl. 122 odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

8. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 162 
Zahraniční podmínky – Ázerbájdžán 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, ázerbájdžánsky, francouzsky nebo 
rusky. 

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. 

4. V případě služeb obyčejná slepecká zásilka a doporučená slepecká zásilka musí být odesílatelem nebo adresátem 
poštovní zásilky s obsahem zvukových záznamů pro osobní potřebu nevidomých pouze zařízení pro nevidomé; 
ustanovení čl. 117 odst. 1 písm. c) a čl. 120 odst. 1 písm. c) neplatí. Není-li tato podmínka splněna, cena poštovní 
služby se zvýší podle čl. 117 odst. 2 písm. c). 

5. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 57 990 Kč. 

6. Služby standardní balík a cenný balík nelze zvolit v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy 
dodána v lokalitách Jabrayil, Khankandi, Khojavand, Khojaly, Kalbajar, Gubadly, Lachin, Shusha, Zengilan. 

7. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

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

9. 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. 

10. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

11. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 163 
Zahraniční podmínky – Bahamy 

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 3 celní prohlášky. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

5. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 
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Článek 164 
Zahraniční podmínky – Bahrajn 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 165 
Zahraniční podmínky – Bangladéš 

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 služby standardní balík 1 celní prohláška. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní; to neplatí, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi 
určení celnímu řízení. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 869 Kč. Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za 
sníženou cenu (čl. 112 odst. 9).  

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg. 

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

6. 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. 

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

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 166 
Zahraniční podmínky – Barbados 

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. 

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, 

b) v případě služby standardní balík anglicky nebo francouzsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 167 
Zahraniční podmínky – Belgie 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 13 627 Kč, 

b) v ostatních případech: 115 980 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

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

5. Pokud není služba poskytnuta za sníženou cenu, v případě podle čl. 122 odst. 8 písm. b) a čl. 123 odst. 10 písm. b) 
se služba poskytne za zvýšenou cenu. 

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 168 
Zahraniční podmínky – Belize 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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 200 cm, součet délky a obvodu 300 cm. 

Článek 169 
Zahraniční podmínky – Bělorusko 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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. 

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. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 26 095 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

5. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 26 095 Kč. 
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6. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

7. 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 150 cm, součet všech tří 
rozměrů 300 cm, 

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

8. Pokud je služba poskytnuta za sníženou cenu, v případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za 
zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

9. 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. 

10. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

11. V případě služeb standardní balík a cenný balík odesílatel může požádat o doplňkovou službu dobírka. Nejvyšší 
přípustná dobírková částka činí 500 USD. Dobírková částka se uvádí v USD. Odesílatel může požadovat, aby mu 
byla dobírková částka vyplacena převodem na určený účet. 

12. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 170 
Zahraniční podmínky – Benin 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel a obyčejná slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem 
poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 171 
Zahraniční podmínky – Bermudy 

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 3 celní prohlášky. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 
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Článek 172 
Zahraniční podmínky – Bhútán 

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. 

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

3 Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

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

Článek 173 
Zahraniční podmínky – Bolívie 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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 španělsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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. 

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 174 
Zahraniční podmínky – Bosna a Hercegovina 

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. 

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 nebo bosensky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 
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4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. Službu lze poskytnout 
jen za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

7. V případě podle čl. 122 odst. 8 písm. b) a čl. 123 odst. 10 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.  

8. 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. 

9. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 175 
Zahraniční podmínky – Botswana 

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. 

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

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. 

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

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. 

6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 176 
Zahraniční podmínky – Brazílie 

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. 

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, portugalsky nebo španělsky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky nebo portugalsky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 
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4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. 

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. 

6. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

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

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, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

Článek 177 
Zahraniční podmínky – Britské indickooceánské území 

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. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 178 
Zahraniční podmínky – Britské Panenské ostrovy 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

Článek 179 
Zahraniční podmínky – Brunej 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

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. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 
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5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 180 
Zahraniční podmínky – Bulharsko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 22 181 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 22 181 Kč.  

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

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 150 cm, součet všech tří 
rozměrů 300 cm, 

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

5. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný 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, čl. 121 odst. 5, čl. 122 
odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

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

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 181 
Zahraniční podmínky – Burkina Faso 

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 1 celní prohláška. 

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

3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel a obyčejná slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem 
poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 11 453 Kč.  
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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. 

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

7. 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. 
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8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 182 
Zahraniční podmínky – Burundi 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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. 

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

Článek 183 
Zahraniční podmínky – Cookovy ostrovy 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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. 

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. 

Článek 184 
Zahraniční podmínky – Čad 

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 4 celní prohlášky. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 9 858 Kč. Odesílatel nemůže požádat 
o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

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

Článek 185 
Zahraniční podmínky – Černá Hora 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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 anglicky nebo francouzsky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 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 115 980 Kč. 

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

6. 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 200 cm, součet všech tří 
rozměrů 300 cm, 

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

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

8. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

9. 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. 

10. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

11. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 186 
Zahraniční podmínky – Čína 

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. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 25 399 Kč. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 24 297 Kč. 

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. 

6. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 
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7. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

8. 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. 

9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 187 
Zahraniční podmínky – Dánsko 

1. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na Faerských ostrovech nebo v Grónsku, ustanovení 
článku 113 neplatí. V takovém případě musí být k poštovní zásilce připojena 1 celní prohláška. U poštovních zásilek 
adresovaných na Faerské ostrovy musí být celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka vyplněny anglicky, 
dánsky, faersky, francouzsky, norsky, německy nebo švédsky; u poštovních zásilek adresovaných do Grónska musí 
být celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka vyplněny dánsky nebo anglicky. 

2. Hmotnost obyčejné zásilky v případě podle čl. 115 odst. 6 může činit až 250 g. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč; má-li být poštovní 
zásilka podle své poštovní adresy dodána v Grónsku, nejvyšší přípustná udaná cena činí pouze 80 780 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 100 757 Kč; má-li být poštovní 
zásilka podle své poštovní adresy dodána v Grónsku, nejvyšší přípustná udaná cena činí pouze 67 065 Kč; má-li být 
poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na Faerských ostrovech, nejvyšší přípustná udaná cena činí 
115 980 Kč.  

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

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

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. 

Článek 188 
Zahraniční podmínky – Dominika 

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. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 
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5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 189 
Zahraniční podmínky – Dominikánská republika 

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 4 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny španělsky. 

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. 

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

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. 

6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 190 
Zahraniční podmínky – Džibutsko 

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 a cenný balík 2 celní prohlášky. 

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 služeb standardní balík a cenný balík francouzsky. 

3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel a obyčejná slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem 
poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 18 933 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

5. Služby standardní balík a cenný balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy 
dodána ve větším místě. 

6. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

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

8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 
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9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 191 
Zahraniční podmínky – Egypt 

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 1 celní prohláška. 

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, arabsky nebo francouzsky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9): 3 624 Kč, 

b) v ostatních případech: 36 243 Kč. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 36 243 Kč. 

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

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

7. 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. 

8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 192 
Zahraniční podmínky – Ekvádor 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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. 

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. 

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

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. 

6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 
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Článek 193 
Zahraniční podmínky – Eritrea 

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. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

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. 

Článek 194 
Zahraniční podmínky – Estonsko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

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

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

6. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

7. 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. 

8. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 195 
Zahraniční podmínky – Etiopie 

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. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 
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4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

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

Článek 196 
Zahraniční podmínky – Falklandy 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Službu standardní balík lze poskytnout jen za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 197 
Zahraniční podmínky – Fidži 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 198 
Zahraniční podmínky – Filipíny 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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 takovém případě 
ustanovení čl. 122 odst. 4 neplatí. 

6. 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. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 199 
Zahraniční podmínky – Finsko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 
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2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

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

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

6. 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. 

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

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 200 
Zahraniční podmínky – Francie 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 18 266 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 100 757 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

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

5. 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. 

Článek 201 
Zahraniční podmínky – Francouzská Guyana 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 100 757 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

4. 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. 

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

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

Článek 202 
Zahraniční podmínky – Francouzská jižní území 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 
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2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky. 

3. Odesílatel nemůže zvolit službu standardní balík. 

4. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 203 
Zahraniční podmínky – Francouzská Polynésie 

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 3 celní prohlášky. 

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 francouzsky nebo anglicky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 23 688 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

4. 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. 

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

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

Článek 204 
Zahraniční podmínky – Gabon 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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 francouzsky nebo anglicky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 9 452 Kč. Odesílatel nemůže požádat 
o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

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

6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 
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Článek 205 
Zahraniční podmínky – Gambie 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 206 
Zahraniční podmínky – Ghana 

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 služby standardní balík 2 celní prohlášky. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

6. 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. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 207 
Zahraniční podmínky – Gibraltar 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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. 
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Článek 208 
Zahraniční podmínky – Grenada 

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. 

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. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 209 
Zahraniční podmínky – Gruzie 

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. 

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 nebo francouzsky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 5 799 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 28 995 Kč. 

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): 20 kg, 

b) v ostatních případech: 30 kg. 

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

7. 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. 

8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný 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, čl. 121 odst. 5, čl. 122 
odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

9. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 
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Článek 210 
Zahraniční podmínky – Guadeloupe 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 100 757 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

4. 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. 

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

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

Článek 211 
Zahraniční podmínky – Guatemala 

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. 

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 španělsky, 

b) v případě služby standardní balík španělsky nebo anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 212 
Zahraniční podmínky – Guinea 

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 2 celní prohlášky. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 14 497 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

Článek 213 
Zahraniční podmínky – Guinea–Bissau 

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. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky nebo portugalsky. 

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. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

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. 

Článek 214 
Zahraniční podmínky – Guyana 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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. 

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 215 
Zahraniční podmínky – Haiti 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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

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

5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 216 
Zahraniční podmínky – Honduras 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky nebo španělsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

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

Článek 217 
Zahraniční podmínky – Hongkong 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 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 115 980 Kč. 

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

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

Článek 218 
Zahraniční podmínky – Chile 

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. 

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 nebo španělsky. 

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. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 

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

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

6. 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. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 219 
Zahraniční podmínky – Chorvatsko 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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, německy nebo chorvatsky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 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 115 980 Kč. 

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

6. 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 200 cm, součet všech tří 
rozměrů 300 cm, 

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

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

8. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

9. 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. 

10. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

11. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 220 
Zahraniční podmínky – Indie 

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. 
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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. 

3. V případě služeb obyčejná slepecká zásilka a doporučená slepecká zásilka musí být odesílatelem nebo adresátem 
poštovní zásilky s obsahem zvukových záznamů pro osobní potřebu nevidomých pouze zařízení pro nevidomé; 
ustanovení čl. 117 odst. 1 písm. c) a čl. 120 odst. 1 písm. c) neplatí. Není-li tato podmínka splněna, cena poštovní 
služby se zvýší podle čl. 117 odst. 2 písm. c). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 44 014 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

5. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 28 995 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

6. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

7. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného 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 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

8. 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 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. 

9. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 221 
Zahraniční podmínky – Indonésie 

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. 

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

3. V případě služeb obyčejná slepecká zásilka a doporučená slepecká zásilka musí být odesílatelem nebo adresátem 
poštovní zásilky s obsahem zvukových záznamů pro osobní potřebu nevidomých pouze zařízení pro nevidomé; 
ustanovení čl. 117 odst. 1 písm. c) a čl. 120 odst. 1 písm. c) neplatí. Není-li tato podmínka splněna, cena poštovní 
služby se zvýší podle čl. 117 odst. 2 písm. c). 

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: 30 kg. 

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

6. 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. 
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7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 222 
Zahraniční podmínky – Irák 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky. 

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

3. Odesílatel nemůže zvolit službu standardní balík. 

4. 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. 

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

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

Článek 223 
Zahraniční podmínky – Írán 

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 služeb standardní balík a cenný balík 2 celní prohlášky. 

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, 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 11 598 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

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. 

6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, standardní balík a cenný 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, čl. 122 odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

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

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 224 
Zahraniční podmínky – Irsko (kromě Severního Irska) 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 30 618 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 
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2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 2 406 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

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

Článek 225 
Zahraniční podmínky – Island 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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, islandsky, norsky nebo švédsky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 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 115 980 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 226 
Zahraniční podmínky – Itálie 

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. 

2. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 81 794 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 47 348 Kč. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

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

6. Pokud není služba poskytnuta za sníženou cenu, v případě podle čl. 122 odst. 8 písm. b) a čl. 123 odst. 10 písm. b) 
se služba poskytne za zvýšenou cenu. 

7. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

8. 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. 
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9. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 227 
Zahraniční podmínky – Izrael 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, arabsky, francouzsky nebo 
hebrejsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 228 
Zahraniční podmínky – Jamajka 

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. 

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. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 15 kg, 

b) v ostatních případech: 10 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 229 
Zahraniční podmínky – Japonsko 

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. 

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 japonsky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. 
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5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

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

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 230 
Zahraniční podmínky – Jemen 

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. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

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. 

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 231 
Zahraniční podmínky – Jižní Afrika 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

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. 

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

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

Článek 232 
Zahraniční podmínky – Jordánsko 

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, 
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b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška. 

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. 

3. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy dodána ve 
větším místě. 

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: 30 kg. 

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

6. 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. 

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

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 233 
Zahraniční podmínky – Kajmanské ostrovy 

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. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg. 

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

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. 

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 234 
Zahraniční podmínky – Kambodža 

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. 
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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. 

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. 

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: 30 kg. 

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

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 235 
Zahraniční podmínky – Kamerun 

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. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

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

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

Článek 236 
Zahraniční podmínky – Kanada 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. V případě služby obyčejný tiskovinový pytel obsahem poštovní zásilky nemohou být audiovizuální pomůcky nebo 
informační materiály pocházející z ciziny. 

4. Odesílatel nemůže zvolit službu doporučený tiskovinový pytel. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

Článek 237 
Zahraniční podmínky – Kapverdy 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 
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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, anglicky nebo španělsky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 9 481 Kč. Odesílatel nemůže požádat 
o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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. 

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 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

6. 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. 

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

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 238 
Zahraniční podmínky – Katar 

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. 

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

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. 

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. 

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. 

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

Článek 239 
Zahraniční podmínky – Kazachstán 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 
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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. 

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. 

4. Hmotnost obyčejného tiskovinového pytle a doporučeného tiskovinového pytle může činit nejvýše 20 kg. 

5. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

6. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. 

7. 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. 

8. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

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

10. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný 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, čl. 121 odst. 5, čl. 122 
odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

11. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

12. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 240 
Zahraniční podmínky – Keňa 

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 2 celní prohlášky. 

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 služby standardní balík anglicky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 2 635 Kč. Odesílatel nemůže požádat 
o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

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: 30 kg. 

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

Článek 241 
Zahraniční podmínky – Kiribati 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

Článek 242 
Zahraniční podmínky – Kolumbie 

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. 

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. 

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. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

6. 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. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 243 
Zahraniční podmínky – Komory 

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. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky. 
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3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 14 845 Kč.  
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

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

6. V případě služeb standardní balík a cenný balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 244 
Zahraniční podmínky – Kongo 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy dodána ve 
větším místě. 

4. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána ve větším místě, odesílatel může zvolit službu cenný 
balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 36 243 Kč. Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou 
cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

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

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 245 
Zahraniční podmínky – Konžská demokratická republika 

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 4 celní prohlášky. 

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. 

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. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 
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Článek 246 
Zahraniční podmínky – Korejská lidově demokratická republika 

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. 

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

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka francouzsky nebo korejsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky, francouzsky nebo korejsky. 

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. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

6. 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. 

7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená 
slepecká zásilka 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 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 

8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

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

Článek 247 
Zahraniční podmínky – Korejská republika 

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 

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. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 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 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 115 980 Kč, 

b) v ostatních případech: 28 995 Kč. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 
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6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 
200 cm. 

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

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. 

Článek 248 
Zahraniční podmínky – Kosovo 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 249 
Zahraniční podmínky – Kostarika 

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 2 celní prohlášky. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 250 
Zahraniční podmínky – Kuba 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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 španělsky. 

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. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg. 

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

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

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

Článek 251 
Zahraniční podmínky – Kuvajt 

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 3 celní prohlášky. 

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 arabsky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 41 317 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 38 340 Kč.  

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

7. Pokud není služba poskytnuta za sníženou cenu, v případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne 
za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

8. 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. 

9. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 252 
Zahraniční podmínky – Kypr 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

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

5. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 
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6. 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. 

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

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

9. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na území Severokyperské turecké republiky, na 
poskytnutí poštovní služby se vztahují zahraniční podmínky podle článku 356. 

Článek 253 
Zahraniční podmínky – Kyrgyzstán 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 28 995 Kč. 

4. V případě služby cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, 
šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 123 odst. 2 neplatí. 

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

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

7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, standardní balík a cenný 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, čl. 122 odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 254 
Zahraniční podmínky – Laos 

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. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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. 

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 
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Článek 255 
Zahraniční podmínky – Lesotho 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

Článek 256 
Zahraniční podmínky – Libanon 

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. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, arabsky nebo francouzsky. 

3. V případě služeb obyčejná slepecká zásilka a doporučená slepecká zásilka musí být odesílatelem nebo adresátem 
poštovní zásilky s obsahem zvukových záznamů pro osobní potřebu nevidomých pouze zařízení pro nevidomé; 
ustanovení čl. 117 odst. 1 písm. c) a čl. 120 odst. 1 písm. c) neplatí. Není-li tato podmínka splněna, cena poštovní 
služby se zvýší podle čl. 117 odst. 2 písm. c). 

4. Službu standardní balík nelze zvolit, jestliže jsou obsahem poštovní zásilky tekutiny, porcelán nebo jiné křehké věci. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

7. Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 115 odst. 5, čl. 116 odst. 7, čl. 117 odst. 8, 
čl. 118 odst. 5, čl. 119 odst. 7, čl. 120 odst. 8, čl. 121 odst. 9, čl. 122 odst. 10). 

8. 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. 

9. 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. 

10. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

11. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 257 
Zahraniční podmínky – Libérie 

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 3 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 
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3. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy dodána ve 
větším místě. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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. 

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

8. 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. 

Článek 258 
Zahraniční podmínky – Libye 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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, arabsky nebo francouzsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky nebo francouzsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 259 
Zahraniční podmínky – Lichtenštejnsko 

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. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky, italsky nebo německy. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 28 995 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 28 995 Kč. 

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

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

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. 
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8. 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. 

9. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 260 
Zahraniční podmínky – Litva 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 28 995 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

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

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

6. Pokud není služba poskytnuta za sníženou cenu, v případě podle čl. 122 odst. 8 písm. b) a čl. 123 odst. 10 písm. b) 
se služba poskytne za zvýšenou cenu. 

7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný 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, čl. 121 odst. 5, čl. 122 
odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 261 
Zahraniční podmínky – Lotyšsko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 28 995 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 28 995 Kč. 

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. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

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

6. Pokud není služba poskytnuta za sníženou cenu, v případě podle čl. 122 odst. 8 písm. b) a čl. 123 odst. 10 písm. b) 
se služba poskytne za zvýšenou cenu. 

7. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 
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8. 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. 

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. 

10. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel může 
požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

11. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní, 
standardní balík nebo 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 převodem na určený účet. 

12. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 262 
Zahraniční podmínky – Lucembursko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

4. 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. 

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

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

Článek 263 
Zahraniční podmínky – Macao 

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. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, čínsky nebo portugalsky. 

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. 

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

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. 
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6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 264 
Zahraniční podmínky – Madagaskar 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 3 949 Kč. Odesílatel nemůže požádat 
o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

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

6. 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. 

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

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 265 
Zahraniční podmínky – Maďarsko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

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

5. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

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. 

7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

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 uvádí v EUR. Odesílatel může požadovat, aby mu byla dobírková 
částka vyplacena v hotovosti nebo převodem na určený účet. 

9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 
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Článek 266 
Zahraniční podmínky – Makedonie 

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.  

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 
makedonsky, 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 47 348 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 47 348 Kč. 

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

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

7. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

8. 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. 

9. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 267 
Zahraniční podmínky – Malajsie 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky nebo malajsky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 28 415 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 15 947 Kč. 

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

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

8. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 268 
Zahraniční podmínky – Malawi 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

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. 

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

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. 

Článek 269 
Zahraniční podmínky – Maledivy 

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. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

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. 

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 270 
Zahraniční podmínky – Mali 

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. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo francouzsky. 
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3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel a obyčejná slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem 
poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 18 295 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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. 

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

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. 

8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 271 
Zahraniční podmínky – Malta 

1. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

3. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou. 

4. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 272 
Zahraniční podmínky – Maroko 

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. 

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 arabsky nebo francouzsky, 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 109 485 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 111 398 Kč. 

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

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 
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7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 273 
Zahraniční podmínky – Marshallovy ostrovy 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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. 

3. Odesílatel nemůže zvolit službu doporučený tiskovinový pytel. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 274 
Zahraniční podmínky – Martinik 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 100 757 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

4. 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. 

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

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

Článek 275 
Zahraniční podmínky – Mauricius 

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 1 celní prohláška. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 14 497 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 276 
Zahraniční podmínky – Mauritánie 

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 

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

3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel a obyčejná slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem 
poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

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. 

Článek 277 
Zahraniční podmínky – Mexiko 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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 anglicky nebo španělsky. 

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. 

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

5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 278 
Zahraniční podmínky – Mikronésie 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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. 

3. Odesílatel nemůže zvolit službu doporučený tiskovinový pytel. 
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4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

Článek 279 
Zahraniční podmínky – Moldavsko 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky. 

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, rumunsky nebo rusky, 

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

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. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 57 990 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

5. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 57 990 Kč. 

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. 

7. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

8. 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 200 cm, součet všech tří 
rozměrů 300 cm, 

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

9. Pokud je služba poskytnuta za sníženou cenu, 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 200 cm. 

10. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

11. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný 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, čl. 121 odst. 5, čl. 122 
odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

12. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

13. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 280 
Zahraniční podmínky – Monako 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 18 266 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 100 757 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 
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4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 281 
Zahraniční podmínky – Mongolsko 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky. 

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, mongolsky nebo rusky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 9 452 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 9 452 Kč.  

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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. 

6. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

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

8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel,  doporučená 
slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík 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, čl. 120 odst. 4, čl. 121 odst. 5, čl. 122 odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

9. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 282 
Zahraniční podmínky – Montserrat 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

Článek 283 
Zahraniční podmínky – Mosambik 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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 portugalsky, francouzsky nebo anglicky, 

b) v případě služby standardní balík portugalsky nebo francouzsky. 
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3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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. 

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 284 
Zahraniční podmínky – Myanmar 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 10kg, 

b) v ostatních případech: 20 kg 

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

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. 

Článek 285 
Zahraniční podmínky – Namibie 

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 prohlášku, 

b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

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

Článek 286 
Zahraniční podmínky – Nauru 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 
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3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 1 449 Kč. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

5. 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 200 cm, součet všech tří 
rozměrů 300 cm, 

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

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 287 
Zahraniční podmínky – Německo 

1. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na ostrově Helgoland nebo na území Büsingen, 
ustanovení článku 113 neplatí. V takovém případě musí být k poštovní zásilce připojena 1 celní prohláška. Celní 
prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky nebo německy. 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 13 047 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

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

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

6. 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. 

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

Článek 288 
Zahraniční podmínky – Nepál 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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, 

b) v případě služby standardní balík anglicky. 

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. 

4. V případě služeb obyčejná slepecká zásilka a doporučená slepecká zásilka musí být odesílatelem nebo adresátem 
poštovní zásilky s obsahem zvukových záznamů pro osobní potřebu nevidomých pouze zařízení pro nevidomé; 
ustanovení čl. 117 odst. 1 písm. c) a čl. 120 odst. 1 písm. c) neplatí. Není-li tato podmínka splněna, cena poštovní 
služby se zvýší podle čl. 117 odst. 2 písm. c). 

5. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy dodána ve 
větším místě. 

6. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 
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7. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

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. 

9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 289 
Zahraniční podmínky – Niger 

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. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky. 

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. 

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

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

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

Článek 290 
Zahraniční podmínky – Nigérie 

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. 

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

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. 

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

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. 

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

 

 

 



Částka 1/2011 POŠTOVNÍ VĚSTNÍK  67  

Článek 291 
Zahraniční podmínky – Nikaragua 

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. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

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

Článek 292 
Zahraniční podmínky – Niue 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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. 

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

Článek 293 
Zahraniční podmínky – Nizozemské Antily 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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, nizozemsky, francouzsky nebo španělsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky. 

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. 

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

5. 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. 
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Článek 294 
Zahraniční podmínky – Nizozemsko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč.  

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

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

5. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

6. 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. 

Článek 295 
Zahraniční podmínky – Norsko 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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, finsky, francouzsky, 
norsky, německy nebo švédsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky, dánsky, norsky nebo švédsky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

6. 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. 

7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 296 
Zahraniční podmínky – Nová Kaledonie 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška, 

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

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. 

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

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

Článek 297 
Zahraniční podmínky – Nový Zéland 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 20 397 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). Službu cenné psaní nelze zvolit, má-li být poštovní 
zásilka podle své poštovní adresy dodána na Tokelau. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 23 196 Kč. Službu cenný balík nelze 
zvolit, má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na Tokelau. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. Má-li být standardní balík dodán na 
Tokelau, nejvyšší přípustná hmotnost činí 20 kg. 

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

7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný 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, čl. 121 odst. 5, čl. 122 
odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

Článek 298 
Zahraniční podmínky – Omán 

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. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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. 

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

Článek 299 
Zahraniční podmínky – Pákistán 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 
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3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 17 252 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 11 598 Kč.  
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

7. 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. 

8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 300 
Zahraniční podmínky – Palau 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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. 

3. Odesílatel nemůže zvolit službu doporučený tiskovinový pytel. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 301 
Zahraniční podmínky – Panama 

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. 

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 španělsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky, francouzsky nebo španělsky. 

3. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy dodána ve 
větším místě. 

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

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

Článek 302 
Zahraniční podmínky – Papua-Nová Guinea 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 25 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 303 
Zahraniční podmínky – Paraguay 

1. K poštovní zásilce musí být připojeno 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 6 celních prohlášek, 

b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky. 

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 anglicky nebo španělsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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. 

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

Článek 304 
Zahraniční podmínky – Peru 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny zásilka anglicky, francouzsky nebo španělsky. 

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. 

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: 30 kg. 

5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 
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6. 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. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 305 
Zahraniční podmínky – Pitcairnovy ostrovy 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg. 

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

Článek 306 
Zahraniční podmínky – Pobřeží slonoviny 

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. 

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

3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel a obyčejná slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem 
poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení. 

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: 30 kg. 

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

6. 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. 

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

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 307 
Zahraniční podmínky – Polsko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

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

6. 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. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 308 
Zahraniční podmínky – Portoriko 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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 
a doporučená slepecká zásilka anglicky nebo francouzsky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky. 

3. Odesílatel nemůže zvolit službu doporučený tiskovinový pytel. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 28 995 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 309 
Zahraniční podmínky – Portugalsko 

1. Hmotnost obyčejné zásilky v případě podle čl. 115 odst. 6 může činit až 250 g. 

2. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

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

6. 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. 

7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 310 
Zahraniční podmínky – Rakousko 

1. Hmotnost obyčejné zásilky v případě podle čl. 115 odst. 6 může činit až 250 g. 
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2. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

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

6. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

7. 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. 

8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

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. 

Článek 311 
Zahraniční podmínky – Réunion 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 100 757 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

4. 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. 

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

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

Článek 312 
Zahraniční podmínky – Rovníková Guinea 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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 španělsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky, francouzsky nebo španělsky. 

3. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy dodána ve 
větším místě. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

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

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

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

Článek 313 
Zahraniční podmínky – Rumunsko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

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

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

6. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

7. 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. 

8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

9. V případě služeb cenné psaní a cenný balík odesílatel může požádat o doplňkovou službu dobírka. Nejvyšší 
přípustná dobírková částka činí 550 USD. Dobírková částka se uvádí v USD. Odesílatel může požadovat, aby mu 
byla dobírková částka vyplacena převodem na určený účet. 

10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 314 
Zahraniční podmínky – Rusko 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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

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. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

5. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. 

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. 

7. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

8. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 
200 cm. 
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9. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou. 

10. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný 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, čl. 121 odst. 5, čl. 122 
odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

11. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

12. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 315 
Zahraniční podmínky – Rwanda 

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. 

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 služby standardní balík anglicky nebo francouzsky. 

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. 

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

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. 

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

Článek 316 
Zahraniční podmínky – Řecko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
400 cm. 

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. 

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

Článek 317 
Zahraniční podmínky – S. Helena 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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. 

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. 

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

Článek 318 
Zahraniční podmínky – S. Kitts a Nevis 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 

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. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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. 

Článek 319 
Zahraniční podmínky – S. Lucie 

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. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

Článek 320 
Zahraniční podmínky – S. Marino 

1. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 47 348 Kč. 

2. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 
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3. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

4. Pokud není služba poskytnuta za sníženou cenu, v případě podle čl. 122 odst. 8 písm. b) a čl. 123 odst. 10 písm. b) 
se služba poskytne za zvýšenou cenu. 

5. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

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

Článek 321 
Zahraniční podmínky – S. Pierre a Miquelon 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 322 
Zahraniční podmínky – S. Tomé a Principe 

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. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky nebo portugalsky. 

3. Službu standardní balík nelze zvolit v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy dodána 
v lokalitách Lembá, Lobata, Mé-Zóchi, Cantagalo a Caué. 

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: 30 kg. 

5. 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. 

6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 323 
Zahraniční podmínky – S. Vincenc a Grenadiny 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg. 

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

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

Článek 324 
Zahraniční podmínky – Salvador 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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

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. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

6. 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. 

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

8. 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. 

Článek 325 
Zahraniční podmínky – Samoa 

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. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 326 
Zahraniční podmínky – Saúdská Arábie 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

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

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

5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služby standardní balík věci podle čl. 102 odst. 2, podnik za škodu vzniklou 
ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 122 odst. 
4 neplatí. 

6. 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. 

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

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 327 
Zahraniční podmínky – Senegal 

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 3 celní prohlášky. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 17 397 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 14 497 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

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. 

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 328 
Zahraniční podmínky – Seychely 

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. 

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

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

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. 

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 329 
Zahraniční podmínky – Sierra Leone 

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. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 330 
Zahraniční podmínky – Singapur 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 57 990 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 57 990 Kč. 

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

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

7. 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. 

Článek 331 
Zahraniční podmínky – Slovensko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 25 544 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 25 544 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 300 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 
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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 délky a obvodu 300 cm. 

6. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

7. 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. 

8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

9. 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 806 517 Kč. Dobírková částka se uvádí v CZK. Odesílatel může požadovat, aby mu byla dobírková 
částka vyplacena v hotovosti nebo převodem na určený účet. Číslo určeného účtu je nutné uvést v mezinárodním 
tvaru IBAN (International Bank Account Number). 

10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 332 
Zahraniční podmínky – Slovinsko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

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

5. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

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

Článek 333 
Zahraniční podmínky – Somálsko 

Poštovní služby do Somálska se neposkytují. 

Článek 334 
Zahraniční podmínky – Spojené arabské emiráty 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 

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. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 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 115 980 Kč. 

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



Částka 1/2011 POŠTOVNÍ VĚSTNÍK  83  

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

7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 335 
Zahraniční podmínky – Spojené státy americké 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Odesílatel nemůže zvolit službu doporučený tiskovinový pytel. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 99 974 Kč. 

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

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

7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 336 
Zahraniční podmínky – Srbsko 

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. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 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 115 980 Kč. 

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

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

7. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

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. 

9. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 
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Článek 337 
Zahraniční podmínky – Srí Lanka 

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 3 celní prohlášky. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

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

Článek 338 
Zahraniční podmínky – Středoafrická republika 

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. 

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 služby standardní balík francouzsky nebo anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

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

Článek 339 
Zahraniční podmínky – Súdán 

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. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo arabsky. 

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. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 
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5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služby standardní balík věci podle čl. 102 odst. 2, tekutiny, skleněné a jiné 
křehké předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky 
neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 122 odst. 4 neplatí. 

6. 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. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 340 
Zahraniční podmínky – Surinam 

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. 

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 nizozemsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 341 
Zahraniční podmínky – Svazijsko 

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. 

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

3. Službu standardní balík nelze zvolit v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy dodána 
v lokalitách Hhohho Region, Manzini Region, Shiselweni Region a Lubombo Region. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

6. 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. 
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Článek 342 
Zahraniční podmínky – Sýrie 

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 3 celní prohlášky. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. 

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

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

7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný 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, čl. 121 odst. 5, čl. 122 
odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 343 
Zahraniční podmínky – Šalomounovy ostrovy 

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 3 celní prohlášky. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

Článek 344 
Zahraniční podmínky – Španělsko 

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. 

2. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 73 386 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 77 358 Kč. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 
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5. Nejvyšší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 
200 cm. 

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. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 345 
Zahraniční podmínky – Švédsko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 28 995 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 28 995 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

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

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. 

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta, pokud je adresátem fyzická osoba. 

7. 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. 

Článek 346 
Zahraniční podmínky – Švýcarsko 

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. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky, italsky nebo německy. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 28 995 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 28 995 Kč. 

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

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

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. 

 



88 POŠTOVNÍ VĚSTNÍK                                                          Částka 1/2011 

8. 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. 

9. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 347 
Zahraniční podmínky – Tádžikistán 

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 služeb standardní balík a cenný balík 2 celní prohlášky. 

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 rusky nebo v jazyce země určení, 

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

3. V případě služeb obyčejná slepecká zásilka a doporučená slepecká zásilka musí být odesílatelem nebo adresátem 
poštovní zásilky s obsahem zvukových záznamů pro osobní potřebu nevidomých pouze zařízení pro nevidomé; 
ustanovení čl. 117 odst. 1 písm. c) a čl. 120 odst. 1 písm. c) neplatí. Není-li tato podmínka splněna, cena poštovní 
služby se zvýší podle čl. 117 odst. 2 písm. c). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 27 458 Kč. Službu lze poskytnout jen 
za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

7. 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. 

8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 348 
Zahraniční podmínky – Taiwan 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 28 995 Kč. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 28 995 Kč, 

b) v ostatních případech: 18 904 Kč. 

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, 
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b) v ostatních případech: 20 kg. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na ostrově Matsu 
nebo Quemoy: 10 kg. 

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

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 349 
Zahraniční podmínky – Tanzanie 

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. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, cenné psaní 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, čl. 121 odst. 5 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 350 
Zahraniční podmínky – Thajsko 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 28 995 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 28 995 Kč. 

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

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

7. 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. 

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 
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Článek 351 
Zahraniční podmínky – Togo 

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. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

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

Článek 352 
Zahraniční podmínky – Tonga 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

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. 

Článek 353 
Zahraniční podmínky – Trinidad a Tobago 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 354 
Zahraniční podmínky – Tristan da Cunha 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg. 
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4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

Článek 355 
Zahraniční podmínky – Tunisko 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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 arabsky nebo francouzsky, 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 35 257 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 65 963 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

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. 

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 356 
Zahraniční podmínky – Turecko 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 18 933 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 18 933 Kč. 

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

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

7. 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. 

8. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 
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Článek 357 
Zahraniční podmínky – Turkmenistán 

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. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, rusky nebo turkmensky. 

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. 

4. V případě služeb obyčejná slepecká zásilka a doporučená slepecká zásilka musí být odesílatelem nebo adresátem 
poštovní zásilky s obsahem zvukových záznamů pro osobní potřebu nevidomých pouze zařízení pro nevidomé; 
ustanovení čl. 117 odst. 1 písm. c) a čl. 120 odst. 1 písm. c) neplatí. Není-li tato podmínka splněna, cena poštovní 
služby se zvýší podle čl. 117 odst. 2 písm. c). 

5. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 14 497 Kč. 

6. 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: 10 kg. 

7. 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 200 cm, součet všech tří 
rozměrů 300 cm, 

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

8. V případě služby cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, 
šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 123 odst. 2 neplatí. 

9. 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. 

10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 358 
Zahraniční podmínky – Turks a Caicos 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 359 
Zahraniční podmínky – Tuvalu 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 
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2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo francouzsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

Článek 360 
Zahraniční podmínky – Uganda 

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. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

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. 

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 361 
Zahraniční podmínky – Ukrajina 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

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 anglicky, francouzsky, rusky nebo ukrajinsky. 

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. 

4. V případě služeb obyčejná slepecká zásilka a doporučená slepecká zásilka musí být odesílatelem nebo adresátem 
poštovní zásilky s obsahem zvukových záznamů pro osobní potřebu nevidomých pouze zařízení pro nevidomé; 
ustanovení čl. 117 odst. 1 písm. c) a čl. 120 odst. 1 písm. c) neplatí. Není-li tato podmínka splněna, cena poštovní 
služby se zvýší podle čl. 117 odst. 2 písm. c). 

5. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze: 6 039 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 115 980 Kč. 

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

6. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí: 115 980 Kč. 

7. V případě služby cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, 
šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 123 odst. 2 neplatí. 
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8. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

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

10. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: 
délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

11. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

12. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, standardní balík a cenný 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, čl. 123 odst. 7 neplatí. 

13. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

14. 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. 

15. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 362 
Zahraniční podmínky – Uruguay 

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. 

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

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. 

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 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

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. 

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 363 
Zahraniční podmínky – Uzbekistán 

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, 
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b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky. 

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

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. 

4. V případě služeb obyčejná slepecká zásilka a doporučená slepecká zásilka musí být odesílatelem nebo adresátem 
poštovní zásilky s obsahem zvukových záznamů pro osobní potřebu nevidomých pouze zařízení pro nevidomé; 
ustanovení čl. 117 odst. 1 písm. c) a čl. 120 odst. 1 písm. c) neplatí. Není-li tato podmínka splněna, cena poštovní 
služby se zvýší podle čl. 117 odst. 2 písm. c). 

5. Hmotnost obyčejného tiskovinového pytle a doporučeného tiskovinového pytle může činit nejvýše 20 kg. 

6. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 115 980 Kč. 

7. V případě služby cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, 
šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 123 odst. 2 neplatí. 

8. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

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

10. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, standardní balík a cenný 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, čl. 122 odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

11. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

12. 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. 

Článek 364 
Zahraniční podmínky – Vanuatu 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Službu standardní balík nelze zvolit v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy dodána 
v lokalitách Luganville a Espiritu Santo. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

Článek 365 
Zahraniční podmínky – Vatikán 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 47 348 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 47 348 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 
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5. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

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. 

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

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 366 
Zahraniční podmínky – Velká Británie a Severní Irsko 

1. Hmotnost obyčejné zásilky v případě podle čl. 115 odst. 6 může činit až 250 g. 

2. Hmotnost obyčejného tiskovinového pytle a doporučeného tiskovinového pytle může činit nejvýše 20 kg. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 81 186 Kč. Službu cenné psaní nelze 
zvolit, má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na ostrovech Jersey, Guernsey a Man. 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 13 632 Kč. Službu lze poskytnout jen 
za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).Službu cenný balík nelze zvolit, má-li být poštovní zásilka podle své poštovní 
adresy dodána na ostrovech Jersey, Guernsey a Man. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí  

a) má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na ostrově Jersey: 10 kg, 

b) má-li být poštovní zásilka  podle své adresy dodána v jiném místě: 30kg. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí 

a) má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána na ostrově Guernsey: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 
200 cm, 

b) má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v jiném místě: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

7. 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. 

Článek 367 
Zahraniční podmínky – Venezuela 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky. 

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 španělsky. 

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. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

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

5. 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 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

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. 

Článek 368 
Zahraniční podmínky – Vietnam 

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. 

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

3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel a obyčejná slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem 
poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení. 

4. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy dodána ve 
větším místě. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

7. 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. 

8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 369 
Zahraniční podmínky – Východní Timor 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky, 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

Článek 370 
Zahraniční podmínky – Wallis a Futuna 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 23 688 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 
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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. 

5. 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 150 cm, součet všech tří 
rozměrů 300 cm, 

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

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

Článek 371 
Zahraniční podmínky – Zambie 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 372 
Zahraniční podmínky – Zimbabwe 

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. 

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

3. V případě služeb obyčejná slepecká zásilka a doporučená slepecká zásilka musí být odesílatelem nebo adresátem 
poštovní zásilky s obsahem zvukových záznamů pro osobní potřebu nevidomých pouze zařízení pro nevidomé; 
ustanovení čl. 117 odst. 1 písm. c) a čl. 120 odst. 1 písm. c) neplatí. Není-li tato podmínka splněna, cena poštovní 
služby se zvýší podle čl. 117 odst. 2 písm. c). 

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: 30 kg. 

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

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 
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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. 
 
 

____________________________________________ 
 
 

3 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

TRADICE ČESKÉ ZNÁMKOVÉ TVORBY 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. ledna 2011 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 10 Kč Tradice české známkové tvorby, která v tomto roce připomíná grafika a rytce Josefa Herčíka 
a je další „známkou na známce“.  

Tradici české známkové tvorby v roce 2011 připomíná ocelotisková jednobarevná známka „Poštovní dostavník 
na Karlově mostě“, která byla přitištěna na obálku pro Výstavu specializovaných oborů SČSF Praha 1966.  

 

 

 

 

 

 

Josef Herčík byl jedním z nejvýznamnějších českých rytců poválečné doby, zvláště kvůli množství národních 
a mezinárodních vyznamenání, která dostal za svůj rytecký přínos ve známkové tvorbě. Celkem provedl více než 
400 známkových rytin a v objemu tvorby předstihl i Jindru Schmidta.  

Uměleckou kariéru začínal jako rytec pažeb střelných zbraní ve Zbrojovce Uherský Brod ve skoro zapomenutém 
umění, ve kterém se i vyučil. V roce 1940 se přestěhoval do Prahy a později oženil. Po válce začal studovat na Vysoké 
škole výtvarného umění. Tento typ vzdělání mu umožňoval, aby byl činný i v jiných oborech grafiky. Ačkoli byl 
uznávaný hlavně jako rytec poštovních známek, existuje široké spektrum jeho grafických děl, např. kresby, titulní 
strany knih a knižní ilustrace, bibliografické práce. Veřejnosti se poprvé významně představil v roce 1958 vytvořením 
rytin pro Rimbaudovu knihu „Le bateau ivre“ podle předloh malíře Františka Tichého. V této době začínala i spolupráce 
s grafikem Václavem Sivkem, který ho přivedl ke známkové rytině. První Herčíkovy vydané známkové rytiny byly 
Sivkovy předlohy známek k výstavě PRAGA 1962. Jeho skutečně první známkové rytiny však byly dva motivy na téma 
„hmyz“, které byly vydány později. Ačkoli Herčík pracoval hlavně pro československou známkovou tvorbu, má 
i několik prací, kterými si získal vážnost v zahraničí. Pro německou filatelistickou firmu Hermann Sieger vyryl 
rozsáhlou řadu faksimilií slavných poštovních známek, mezi jinými např. „Modrý Mauritius“. Ojediněle ryl známky pro 
jiné poštovní správy – Monako a Spojené národy (OSN). Vedle známkové tvorby se Josef Herčík zabýval i volnou 
grafikou a heraldikou. Jeho zájem o heraldiku byl oceněn i pověřením, aby graficky upravil a ryl téměř všechna vydání 
Československa se znaky českých a slovenských měst. 

Autorem výtvarného návrhu a rytcem původní známky je Josef Herčík, známku nově rytecky upravil ak. malíř, 
grafik a rytec Bedřich Housa. 

 

 

 

 



100 POŠTOVNÍ VĚSTNÍK                                                          Částka 1/2011 

Známku o rozměrech obrazové části 40 x 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním 
ocelotiskem v barvě černé, kombinovaným hlubotiskem v barvě hnědé, modré a žluté v tiskových listech po 30 kusech. 
Kromě známek v archové úpravě se vydávají filatelistické sešitky s 8 známkami a 4 kupony. Na kuponu je vyobrazena 
historická poštovní trubka. Kupon ve velikosti poloviny známky je vytištěn rotačním ocelotiskem v barvě černé. 

Známka má katalogové číslo 667 a platí od 20. ledna 2011 do odvolání. 
 
 
Praha 20. ledna 2011 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti 

 
 
 

4 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

SV. ANEŽKA ČESKÁ 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. ledna 2011 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 12 Kč, jejímž námětem je sv. Anežka Česká. 

Svatá Anežka Česká (kolem r. 1211 – 6. března 1282) byla nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. 
a Konstancie Uherské, česká princezna a abatyše kláštera Na Františku. Anežka byla ve třech 
letech (spolu se sestrou Annou) dána na výchovu do cisterciáckého kláštera v Třebnici 
a Doksanech, kde získala rozsáhlé vzdělání. V té době byla pravděpodobně zasnoubena 
s Konrádem, synem knížete Jindřicha Bradatého a vévodkyně Hedviky. Konrád však zemřel a obě 
sestry se vrátily na Pražský hrad. Přemysl Otakar I. začal usilovat o spojení se Štaufy a zaslíbil 
Anežku devítiletému synovi císaře Fridricha II., budoucímu Jindřichovi VII. Místem výchovy 
budoucí císařovny se pro příštích šest let stal rakouský dvůr Leopolda VI. Vévoda Leopold ale 
nakonec získal Jindřicha pro svou dceru Markétu Babenberskou. Čtrnáctiletá Anežka se tedy opět 
vrátila do Prahy. Následujícího roku přijelo na pražský dvůr poselstvo anglického krále Jindřicha 
III. Plantageneta. Zasnoubení s Anežkou proběhlo, ovšem v roce 1229 ho Jindřich zrušil. 
O Anežku se znovu začal zajímat Jindřich VII., nyní již ženatý s Markétou Babenberskou. 
Posledním nápadníkem byl Jindřichův otec Fridrich II. V té době už ale nežil Anežčin otec 
a Václav I. nechal své oblíbené sestře svobodu rozhodnutí. Anežka Fridricha odmítla. Společně 
s bratrem Václavem I založila v Praze špitál sv. Františka (1232) a roku 1234 vstoupila do nového 
kláštera klarisek, jehož se stala představenou. Podílela se na založení mužského rytířského řádu křižovníků s červenou 
hvězdou, který brzy začal působit i v cizině. Roku 1237 se neúspěšně pokusila o založení vlastního řádu, založeného na 
přísném dodržování řádových regulí františkánského řádu. V roce 1238 se postavení abatyše vzdala, úřad však zůstal 
neobsazen až do její smrti. Energickou ženou zůstala Anežka i ve společenském životě. Výrazně se podílela na usmíření 
svého bratra s jeho synem Přemyslem. Ve sporu svého synovce Přemysla Otakara II. s chráněncem papežské kurie 
Rudolfem I. Habsburským stála jednoznačně na straně svého rodu. V roce 1277 přijala do kláštera Přemyslovu dceru 
Kunhutu. Ačkoliv byl Přemysl v církevní klatbě, během jeho válečného tažení před bitvou na Moravském poli se za něj 
v jejím klášteře konaly modlitby. Nejspíš právě zvýšená aktivita nakonec zlomila Přemyslovnu, která se dožila na tu 
dobu úctyhodných 71 let. Legendy o Anežce, proslulé dobročinností a milosrdenstvím i zájmem o státní záležitosti, 
vznikaly vzápětí po její smrti. Byla průkopnicí v organizování chudinské a nemocniční péče na české půdě. 
O kanonizaci Anežky České usilovala už Eliška Přemyslovna a poté i Karel IV., ale jejich snaha se nesetkala 
s úspěchem. Teprve roku 1874 byla nezdolná žena prohlášena za blahoslavenou a 12. listopadu 1989 ji papež 
Jan Pavel II. svatořečil. 

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malířka a grafička Renáta Fučíková, autorem rytin je grafik a rytec 
Jaroslav Tvrdoň. 
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Známku o rozměrech obrazové části 23 x 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním 
ocelotiskem v barvě černé, kombinovaným hlubotiskem v barvách okrové, červené, modré a zlaté v tiskových listech po 
50 kusech.  

Známka má katalogové číslo 668 a platí od 20. ledna 2011 do odvolání. 
 
 
Praha 20. ledna 2011 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti 

 
 
 

5 
VYDÁNÍ DOPISNICE URČENÉ PRO PŘÍTISKY 
S NATIŠTĚNOU PÍSMENOVOU ZNÁMKOU „A“ 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. ledna 2011 dopisnici s natištěnou písmenovou 

známkou „A“ a volnou levou částí určenou pro přítisky (bez linek pro odesílatele). Písmeno „A“ odpovídá ceně za 
vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g podle Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění (k datu 
vydání dopisnice 10 Kč). Námětem známky je historická poštovní trubka, která byla použita i na kupon ke známce 
Tradice české známkové tvorby vydané 20. ledna 2011. 
 
 
 

 
 
 

Autorem grafické úpravy známky je ak. malíř, grafik a rytec Bedřich Housa.  

Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn 
hologram, který slouží jako ochranný prvek.  

Aktuální prodejní cena dopisnice pro přítisky je 11 Kč a platí od 20. ledna 2011. 
 
 
Praha 20. ledna 2011 
 

Ing. Jiří Řehola v r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti 
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6 

VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 
JIŘÍ MELANTRICH Z AVENTINA 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 9. února 2011 příležitostnou poštovní známku 

Jiří Melantrich z Aventina nominální hodnoty 30 Kč. 

Jiří Melantrich (Rožďalovský) z Aventina (též z Aventýna, původně Jiří Černý 
Rožďalovický; asi 1511, Rožďalovice – 19. listopadu 1580, Praha) byl významný český renesanční 
tiskař a nakladatel. Není zcela jasné, kdy se Jiřík Černý, pozdější Jiří Melantrich z Aventina, 
narodil. Udávaný rok 1511 vychází z údaje Veleslavínova kalendáře, podle něhož se Melantrich 
dožil věku 69 let. Pocházel z nezámožné české utrakvistické rodiny. O jeho dětství a mládí se neví 
prakticky nic. První zmínka pochází až z roku 1534, kdy se stal bakalářem na artistické fakultě 
Pražské university. Ze své tiskárny postupně vybudoval velký tiskařský a nakladatelský podnik 
evropského významu. Základem jeho ediční činnosti se stala bible, kterou vydal zřejmě čtyřikrát či 
pětkrát (tzv. Bible Melantrichova zvaná též „Melantriška“). Třikrát vydal Nový zákon a také 
širokou paletu další náboženské a mravoličné literatury (mj. od Erasma Rotterdamského) určené jak 
katolickým, tak luterským či utrakvistickým zákazníkům. Věnoval se i tisku humanistické literatury 
a latinských básnických sbírek. Počinem přesahujícím svým významem hranici Čech byla 

spolupráce s proslaveným italským lékařem a botanikem Pietrem Andreou Mattiolim, především pak české a německé 
vydání jeho Herbáře. Věnoval se však i tisku různých příruček a slovníků, sněmovních akt či jiné právnické literatury, 
ale také laciných zábavných knížek lidového čtení. Melantrich byl též členem městské rady Starého Města pražského. 
Roku 1557 mu byl udělen šlechtický titul a erb. Po celý život vystupoval jako humanisticky vzdělaný utrakvista 
ovlivněný luterstvím a tolerantní ke katolictví. Po roce 1576 začal spolupracovat s Danielem Adamem z Veleslavína, 
který také tiskařský podnik po Melantrichově smrti převzal a dále provozoval. 

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Pavel Hrach, autorem rytin je grafik a rytec Bohumil 
Šneider. 

Známku o rozměrech obrazové části 23 x 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním 
ocelotiskem v barvě tmavě hnědé, kombinovaným hlubotiskem v barvách červené a modré v tiskových listech po 
50 kusech. 

Známka má katalogové číslo 669 a platí od 9. února 2011 do odvolání. 
 
 
Praha 20. ledna 2011 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti 

 
 
 

7 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

KRÁSY NAŠÍ VLASTI: CHEB 950 LET 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 9. února 2011 příležitostnou poštovní známku 
z emise Krásy naší vlasti s nominální hodnotou 12 Kč věnovanou výročí založení města Chebu. 

Na známce je vyobrazena hradní kaple císařské falce ze 12. stol. – pohled z přízemí do patra, kostel sv. Mikuláše 
– původně 1230 s obnovenými věžemi a Špalíček – charakteristický zbytek hrázděných domů z 15. stol. v dolní části 
náměstí. 
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Cheb je pradávným centrem nejzápadnější části Čech. Na pahorku nad řekou tu již v 9. až 11. století existovalo 
slovanské hradiště, mocenské centrum rozsáhlé oblasti při horní Ohři. První písemná zmínka o Chebu z roku 1061 je 
zároveň i nejstarším dokladem postupující středověké kolonizace území kolem Chebu. Kolem roku 1125 vyrostl v části 
hradiště první kamenný hrad Vohburgů, který dal po roce 1167 císař Fridrich I. Barbarossa přestavět na reprezentativní 
falc. V podhradí tak vznikla osada, v roce 1203 prvně připomínaná jako město Cheb. Po celé 13. stol. se táhly spory 
o Chebsko mezi českými a německými panovníky, z nichž vyšel vítězně v roce 1314 český král Jan Lucemburský. Díky 
výsadnímu postavení v obchodě mezi Čechami a Německem se ve 14 století vyvinul z Chebu silný městský stát 
s vlastním vojskem, který postupně mocensky ovládl celou oblast. V době třicetileté války, která město silně postihla, 
zde byl zavražděn vrchní velitel císařských vojsk Albrecht z Valdštejna spolu se svými důstojníky a sekretářem. Od 
roku 1643 se Cheb změnil v mohutnou barokní pevnost, která se však neosvědčila a v roce 1809 byla zrušena. Roku 
1865 bylo v Chebu vybudováno nádraží a Cheb se postupně stal významným železničním uzlem. Život města ve 
20. století výrazně ovlivnily obě světové války a jejich důsledky. V letech 1956–1969 prošlo historické jádro města 
rozsáhlou rekonstrukcí a v roce 1981 bylo město prohlášeno městskou památkovou rezervací. Mezi nejvýznamnější 
románské památky patří Chebský hrad a Černá věž, která je vysoká 18,5 m a je vystavěna z černých bosovaných kvádrů 
sopečného tufu. Nejvzácnější a nejzachovalejší stavbou hradního areálu je románsko-gotická kaple sv. Erharda 
a sv. Uršuly, jejíž vnitřek je architektonickým unikátem. Každé patro dvojpodlažního objektu reprezentuje jiný stavební 
sloh. Středem historického jádra je náměstí krále Jiřího z Poděbrad. Uprostřed jeho dolní části stojí komplex původně 
jedenácti středověkých domů nazývaný Špalíček ze 13. století. Nedaleko náměstí stojí velkolepá stavba děkanského 
kostela sv. Mikuláše vystavěného v letech 1220–1230. Z chebských klášterů vyniká zejména komplex františkánů 
a klarisek. Františkánský původně minoristický komplex pochází z první poloviny 13. století, nově vybudován byl 
v letech 1275–1285. Je to komplex patrových budov, vysoká hranolová věž pochází z doby vlády Karla IV. 
Nejkrásnějším dokladem gotického stavitelství ve městě je klášterní křížová chodba z let 1310–1330 s kružbovými 
okny. Malé Františkánské náměstí odděluje tento areál od bývalého kláštera klarisek založeného roku 1264 a barokně 
přestavěného začátkem 18. století. Klášterní kostel sv. Kláry, dílo Kryštofa Dienzenhofera z let 1708–1711, patří ke 
skvostům vrcholného iluzivního baroka v západních Čechách. Od roku 1975 je zde koncertní a výstavní síň chebské 
galerie. Nedaleko Jánského náměstí, v jehož prostoru bývala nejstarší slovanská osada, stojí areál dominikánského 
kláštera s kostelem sv. Václava. Poblíž mostu přes Ohři je gotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1414. 

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Jan Kavan, autorem rytin je grafik a rytec Václav Fajt. 

Známku o rozměrech obrazové části 26 x 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., ocelotiskem 
z plochých desek v barvách okrové, červené, modré a hnědočerné v tiskových listech po 8 kusech. 

Známka má katalogové číslo 670 a platí od 9. února 2011 do odvolání. 
 
 
Praha 20. ledna 2011 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti 
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 
KUBISTICKÁ ARCHITEKTURA: DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 9. února 2011 příležitostnou poštovní známku 

z emise Krásy naší vlasti s nominální hodnotou 14 Kč věnovanou kubistické architektuře – domu U Černé Matky Boží. 

Na známce je vyobrazen vstupní portál domu a barokní soška Černé Matky Boží přenesená na nárožní fasádu 
kubistického domu z původního domu rytířů Granovských. 

Dům U Černé Matky Boží je vrcholné dílo české kubistické architektury. 
Vystavěn byl v letech 1911–1912 podle návrhu českého architekta Josefa Gočára. 
Nachází se na Starém Městě mezi Celetnou ulicí a Ovocným trhem. Název 
pochází od barokní sošky, která je umístěna na jeho průčelí. Dnes je v něm 
umístěno Muzeum českého kubismu Národní galerie v Praze. Dům U Černé 
Matky Boží stojí na místě původního barokního domu rytířů Granovských, po 
kterém převzal jeho název. Byl vystavěn původně jako obchodní dům na základě 
požadavků obchodníka Františka Herbsta. Zajímavostí je, že původní Gočárův 
návrh domu nesplňoval požadavky posuzovatele stavby pražského magistrátu na 

dokonalý soulad s historickým prostředím. Gočár na to reagoval tak, že dům doplnil o další kubistické prvky, např. více 
kubistický vchod nebo balkónové zábradlí. V suterénu byla původně vinárna, v prvním patře kavárna a ve druhém 
obchody s textilem. Třetí patro bylo určeno pro kanceláře a čtvrté pro byty. Kubisticky byl zařízen i interiér včetně 
nábytku a ostatních detailů. Původní kavárna zanikla už ve dvacátých letech 20. století, údajně pro nemodernost 
kubistického stylu, a na jejím místě vznikly kanceláře. Tento trend pokračoval i později a byl završen v padesátých 
letech, kdy celý dům využíval pro svou kancelářskou činnost národní podnik Výstavnictví. Na začátku 90. let byl dům 
zrekonstruován podle projektu Karla Pragera. Během rekonstrukce byl uveden do původního stavu, byly odstraněny 
staré nátěry a byla dostavěna i část prosklené střechy v souladu s Gočárovým návrhem, který nebyl původně realizován. 
Za účasti prezidenta Václava Havla byl 18. října 1994 dům slavnostně otevřen. Své sídlo zde získalo České muzeum 
výtvarného umění; v části domu byla i stálá výstava českého kubismu. V roce 2000 se na roh domu dostala 
i polychromovaná řezaná kopie původní sošky černé Madony. V roce 2010 byl dům zařazen na seznam národních 
kulturních památek. Muzeum zde skončilo svoji činnost v roce 2002, ale výstava českého kubismu byla obnovena 
v roce 2003 pod hlavičkou Národní galerie. V roce 2005 byla v prvním patře znovu otevřena 
kavárna Grand Café Orient.  

Autorem výtvarných návrhů emise je akademický malíř a grafik Jan Kavan, autorem rytin je grafik a rytec 
Václav Fajt. 

Známku o rozměrech obrazové části 40 x 26 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., ocelotiskem 
z plochých desek v barvách žluté, oranžové, modré a černé v tiskových listech po 8 kusech. 

Známka má katalogové číslo 671 a platí od 9. února 2011 do odvolání. 
 
 
Praha 20. ledna 2011 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti 
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VYDÁNÍ VÝPLATNÍ PÍSMENOVÉ ZNÁMKY 
ČTYŘLÍSTEK – PINĎA 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 9. února 2011 výplatní 

poštovní známku s natištěným písmenem „A“ z edice původního českého komiksu Čtyřlístek. 
Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g podle Ceníku 
základních poštovních služeb v aktuálním znění (ke dni vydání 10 Kč). 

Na známce je zajíc jménem Pinďa. V rukách drží štětce a maluje obraz, před ním leží 
krabička s temperovými barvami. Pinďa je další postavičkou vydanou na poštovní známce 
a poslední „kluk“ ze Čtyřlístku, Bobík, ho bude následovat. 

Autorem výtvarných návrhů je ilustrátor Jaroslav Němeček, který je současně i tvůrcem kultovního 
komiksového seriálu Čtyřlístek. 

Známky o rozměrech obrazové části 23 x 31mm na výšku, které budou vydávány pouze v sešitkové úpravě po 
10 kusech, vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., plnobarevným ofsetem. Na vnitřní levé straně známkového 
sešitku je mezi krátkým textem od autora a postavičkami Čtyřlístku umístěn hologram, který slouží jako ochranný 
prvek. 

Známka má katalogové číslo 672 a platí od 9. února 2011 do odvolání. 
 
 
Praha 20. ledna 2011 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti 
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ VISEGRÁDSKÉ SKUPINY 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 11. února 2011 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 20 Kč věnovanou 20. výročí založení Visegrádské skupiny. 

Tato známka je společným dílem čtyř členských států Visegrádské 
skupiny (také nazývaná Visegrádská čtyřka nebo zkráceně V4). Její výrobu 
iniciovala Slovenská pošta na popud „velvyslance V4“ k 20. výročí založení 
této aliance čtyř států střední Evropy: Česka, Maďarska, Polska a Slovenska.  

Aliance států V4 je inspirována setkáním tří králů v maďarském městě 
Visegrád v roce 1335. Uherský král Karel I. Robert, český král Jan 
Lucemburský a polský král Kazimír III. Veliký se zde dohodli na těsné 
spolupráci v politických či obchodních otázkách a na věčném přátelství. 

Tímto krokem inspirovali o 656 let později k založení další úspěšné středoevropské iniciativy. 

Novodobá Visegrádská trojka vznikla 15. února 1991 (deset dní před zánikem Varšavské smlouvy) na setkání 
maďarského premiéra Józsefa Antalla, prezidenta ČSFR Václava Havla a polského prezidenta Lecha Wałęsy ve 
Visegrádu. Na tomto setkání politici podepsali deklaraci blízké spolupráce tří středoevropských zemí na jejich cestě 
k evropské integraci. Po zhroucení komunistického režimu byla kooperace mezi zeměmi důležitá pro jejich přechod od 
totalitárního systému ke svobodné, pluralitní a demokratické společnosti. 

Po rozdělení Československa se označení aliance změnilo na „Visegrádská čtyřka (V4)“, jelikož členství se 
převedlo na oba nástupnické státy Česko i Slovensko. 

V roce 1999 vstoupily tři z těchto zemí Česko, Maďarsko a Polsko do NATO (Slovensko v roce 2004). Po přijetí 
všech čtyř zemí do Evropské unie dne 1. května 2004 ještě více vzrostly zahraničně-politické aktivity tohoto spolku 
a skupina se zaměřila na prosazování spolupráce a stability v širším regionu střední Evropy. Spolupráce s Rakouskem 
a Slovinskem probíhá v rámci takzvaného Regionálního partnerství, s dalšími zeměmi střední a východní Evropy 
skupina spolupracuje v rámci takzvaného programu V4+. 
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Autorem výtvarných návrhů emise je maďarský grafik Barnabás Baticz. 

Známku o rozměrech obrazové části 44,4 x 26,5 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., plnobarevným 
ofsetem v tiskových listech po 8 kusech, které jsou po okrajích doplněny texty i vlajkami všech čtyř států. 

Známka má katalogové číslo 673 a platí od 11. února 2011 do odvolání. 
 
 
Praha 20. ledna 2011 
 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti 
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