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22 
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 8. března 2011 
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9             Čj. 10 080/2011-610/II. vyř. 

 

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 25. ledna 2011 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek, 
vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Ke dni 1. 4. 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 27. ledna 2011, 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), 30. září 2010 (čj. 119 275/2010-610), 20. prosince 2010 (čj. 146 482/2010-610), 
31. prosince 2010 (čj. 153 203/2010-610) a 4. února 2011 (čj. 9 744/2011-610) správní orgán vyslovil souhlas se 
změnou těchto poštovních podmínek. 

Dne 27. ledna 2011 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou poštovních 
podmínek v článku 17. 

Navržená změna vyplývá z požadavku ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona o poštovních službách, podle 
kterého musí poštovní podmínky vždy odpovídat požadavkům úředního doručování písemností podle zvláštních 
právních předpisů. Dne 1. ledna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který stanoví požadavky pro 
doručování písemností v  řízeních podle tohoto zákona a ze kterého vyplývá i požadavek uvádět na dodejce způsob 
doložení oprávnění k převzetí písemnosti za adresáta. 

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, a to na adresu Český telekomunikační úřad, odbor regulace komunikačních činností 
a poštovních služeb, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025. Rozklad lze podat rovněž přímo do datové schránky 
Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats, nebo v případě, kdy odvolatel disponuje zaručeným elektronickým 
podpisem, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu: podatelna@ctu.cz. 

Správní orgán v té souvislosti upozorňuje, že podle § 82 odst. 2 správního řádu musí být v rozkladu uvedeno, 
v čem je spatřován rozpor napadeného rozhodnutí s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo. 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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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 11. března 2011 
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9          Čj. 148 697/2010-610/IV. vyř. 
 

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 6. prosince 2010 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních 
podmínek, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Ke dni 1. 4. 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 6. 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), 30. září 2010 (čj. 119 275/2010-610), 20. prosince 2010 (čj. 146 482/2010-610), 
31. prosince 2010 (čj. 153 203/2010-610), 4. února 2011 (čj. 9 744/2011-610) a 8. března 2011 (čj. 10 080/2011-610) 
správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek. 

Dne 6. prosince 2010 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou poštovních 
podmínek doplnění článků 22a a 22b. 

Dne 22. prosince 2010 vyzval správní orgán Českou poštu, aby zaslala správnímu orgánu vzory jednotlivých 
oznámení. Doplněnou žádost Česká pošta zaslala správnímu orgánu dne 27. prosince 2010 a rozšířila žádost o vyslovení 
souhlasu se změnou poštovních podmínek v čl. 10, 13, 15 a 16. 

Dne 17. ledna 2011 Česká pošta požádala o stanovení lhůty pro doplnění podkladů v délce 30 dnů. Svoji žádost 
doplnila dne 24. února 2011 a 10. března 2011. 

Navržená změna zavádí možnost odesílatele zvolit si k vybraným poštovním službám doplňkovou službu 
avizování o dodávání, příp. uložení, poštovní zásilky krátkou textovou zprávou nebo elektronickou zprávou. Adresáti 
tak mají možnost rychlejší informovanosti o příchodu a dodávání poštovní zásilky. Změna je tedy v souladu s potřebami 
veřejnosti, neboť umožňuje rychlejší informování o poskytované poštovní službě. 

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, a to na adresu Český telekomunikační úřad, odbor regulace komunikačních činností 
a poštovních služeb, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025. Rozklad lze podat rovněž přímo do datové schránky 
Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats, nebo v případě, kdy odvolatel disponuje zaručeným elektronickým 
podpisem, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu: podatelna@ctu.cz. 

Správní orgán v té souvislosti upozorňuje, že podle § 82 odst. 2 správního řádu musí být v rozkladu uvedeno, 
v čem je spatřován rozpor napadeného rozhodnutí s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo.  

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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24 

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 24. března 2011 
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9             Čj. 21 373/2011-610/II. vyř. 
 

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 24. února 2011 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek, 
vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Ke dni 1. 5. 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 24. února 2011, 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), 30. září 2010 (čj. 119 275/2010-610), 20. prosince 2010 (čj. 146 482/2010-610), 
31. prosince 2010 (čj. 153 203/2010-610), 4. února 2011 (čj. 9 744/2011-610), 8. března 2011 (čj. 10 080/2011-610) 
a 11. března 2011 (čj. 148 697/2010-610) správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek. 

Dne 24. února 2011 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou poštovních 
podmínek týkající se doplnění článků 22c a 22d a navazujících změn v článcích 10, 13, 15 a 16. 

Navržená změna zavádí možnost odesílatele zvolit si k vybraným poštovním službám doplňkovou službu 
oznámení o dodání poštovní zásilky krátkou textovou zprávou nebo elektronickou zprávou. Odesílatelé tak mají nově 
možnost získat informaci o dodání poštovní zásilky adresátovi. Tato změna je v souladu s potřebami veřejnosti, neboť 
umožňuje odesílateli získat informace o poskytované poštovní službě. 

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, a to na adresu Český telekomunikační úřad, odbor regulace komunikačních činností 
a poštovních služeb, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025. Rozklad lze podat rovněž přímo do datové schránky 
Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats, nebo v případě, kdy odvolatel disponuje zaručeným elektronickým 
podpisem, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu: podatelna@ctu.cz. 

Správní orgán v té souvislosti upozorňuje, že podle § 82 odst. 2 správního řádu musí být v rozkladu uvedeno, 
v čem je spatřován rozpor napadeného rozhodnutí s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo.  

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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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 24. března 2011 
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9             Čj. 20 557/2011-610/II. vyř. 
 

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 25. února 2011 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek, 
vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Ke dni 1. 5. 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 28. února 2011, 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), 30. září 2010 (čj. 119 275/2010-610), 20. prosince 2010 (čj. 146 482/2010-610), 
31. prosince 2010 (čj. 153 203/2010-610), 4. února 2011 (čj. 9 744/2011-610), 8. března 2011 (čj. 10 080/2011-610), 
11. března 2011 (čj. 148 697/2010-610) a 24. března 2011 (čj. 21 373/2011-610) správní orgán vyslovil souhlas se 
změnou těchto poštovních podmínek. 

Dne 25. února 2011 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou poštovních 
podmínek v článcích 122, 123, 152 až 201, 203 až 221, 223 až 332 a 334 až 372. 

Navržená změna zavádí nový způsob stanovení největších přípustných rozměrů poštovních zásilek do zahraničí. 
Nově budou rozměry těchto poštovních zásilek stanoveny na základě délky a součtu délky a obvodu, měřeného v jiném 
směru než po délce. Tento způsob je uveden rovněž v Aktech Světové poštovní unie. 
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Změnu způsobu stanovení největších přípustných rozměrů navrhla Česká pošta již v prosinci 2010, kdy navrhla 
stanovit tyto rozměry na základě délky a součtu délky a obvodu, bez bližšího uvedení, jakým způsobem má být obvod 
měřen. Toto znění Česká pošta rozeslala v prosinci 2010 na jednotlivé pošty bez vyslovení souhlasu se změnou 
poštovních podmínek. V současném návrhu byla tato nejednoznačnost odstraněna v obecných ustanoveních týkajících 
se rozměrů poštovních zásilek do zahraničí (články 122 a 123). V ustanoveních poštovních podmínek týkajících se 
podmínek jednotlivých zemí (články 152 až 201, 203 až 221, 223 až 332 a 334 až 372) ponechala Česká pošta původní 
navrhované znění, kdy se rozměry stanoví na základě délky a součtu délky a obvodu. Správní orgán z důvodu úspory 
nákladů na straně účastníka řízení na tisk podstatné části poštovních podmínek vyslovil souhlas se zněním poštovních 
podmínek v podobě bez bližšího uvedení, jakým způsobem má být obvod měřen, s tím, že Česká pošta upozorní 
jednotlivé zákazníky, že způsob měření obvodu poštovní zásilky je stanoven v článcích 122 a 123. Tato změna je 
v souladu s potřebami veřejnosti. 

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, a to na adresu Český telekomunikační úřad, odbor regulace komunikačních činností 
a poštovních služeb, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025. Rozklad lze podat rovněž přímo do datové schránky 
Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats, nebo v případě, kdy odvolatel disponuje zaručeným elektronickým 
podpisem, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu: podatelna@ctu.cz. 

Správní orgán v té souvislosti upozorňuje, že podle § 82 odst. 2 správního řádu musí být v rozkladu uvedeno, 
v čem je spatřován rozpor napadeného rozhodnutí s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo.  

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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ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZÁKLADNÍCH KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ 
 

Podle § 23 odst. 3 písm. a) zákona č. 29/2000 Sb., zákon o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
může Český telekomunikační úřad změnit základní kvalitativní požadavky. Rozhodnutí se podle § 32 zákona 
o poštovních službách zveřejní v Poštovním věstníku. 
 
 

____________________________________________ 
 
 
Český telekomunikační úřad            Praha 11. března 2011 
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9          Čj. 148 691/2010-610/III. vyř. 
 

Český telekomunikační úřad (dále jen „správní orgán“), jako správní orgán příslušný podle § 10 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle § 23 odst. 3 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“), 
vydává v novém projednání ve správním řízení čj. 29 635/2009-608, o změně základních kvalitativních požadavků 
zahájeném z moci úřední dne 7. 4. 2009, s dotčenou osobou Česká pošta, s.p., se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 
909/4, IČO: 47114983 (dále jen „Česká pošta“), toto 

r o z h o d n u t í : 

Ke dni 1. 4. 2011 se podle § 23 odst. 3 zákona o poštovních službách mění dosavadní poštovní licence udělená 
na období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012 tak, že se mění základní kvalitativní požadavky způsobem podle přílohy 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. stanovil základní kvalitativní požadavky. Dalšími rozhodnutími ze dne 
10. února 2009 (čj. 11 003/2009-608), 28. července 2009 (čj. 54 801/2009-608), 2. března 2010 (čj. 29 376/2010-608), 
16. listopadu 2010 (čj. 136 663/2010-610), 22. února 2011 (čj. 29 635/2009-608) a 24. února 2011 (čj. 3 799/2011-610) 
pak správní orgán tyto základní kvalitativní požadavky změnil. 

Dne 6. prosince 2010 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou § 11 
základních kvalitativních požadavků. 

Dne 22. prosince 2010 vyzval správní orgán Českou poštu, aby doplnila k žádosti další podklady. Doplněnou 
žádost Česká pošta zaslala správnímu orgánu dne 27. prosince 2010. 

Dne 17. ledna 2011 Česká pošta požádala o stanovení lhůty pro doplnění podkladů v délce 30 dnů. Svoji žádost 
doplnila dne 24. února 2011 a 10. března 2011. 

Navržená změna souvisí s možností odesílatele zvolit si k vybraným poštovním službám doplňkovou službu 
avizování o dodávání, příp. uložení, poštovní zásilky krátkou textovou zprávou nebo elektronickou zprávou. V této 
souvislosti se stanoví, že ve výzvě podle čl. 22a poštovních podmínek nemusí být uvedeny všechny údaje vyžadované 
v ustanovení § 11 základních kvalitativních požadavků. Současně s výzvou podle čl. 22a poštovních podmínek je 
adresátovi předávána i nadále písemná výzva, která všechny tyto údaje obsahuje. 

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, a to na adresu Český telekomunikační úřad, odbor regulace komunikačních činností 
a poštovních služeb, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025. Rozklad lze podat rovněž přímo do datové schránky 
Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats, nebo v případě, kdy odvolatel disponuje zaručeným elektronickým 
podpisem, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu: podatelna@ctu.cz. 

Správní orgán v té souvislosti upozorňuje, že podle § 82 odst. 2 správního řádu musí být v rozkladu uvedeno, 
v čem je spatřován rozpor napadeného rozhodnutí s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo.  

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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Opatření č. 22             Příloha k rozhodnutí čj. 10 080/2011-610 
 

ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK, 
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu čj. 10 080/2011-610 ze dne 

8.3.2011 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, čj. 146 482/2010-610, čj. 153 203/2010-610 a čj. 9 744/2011-610 se mění takto: 
 

1. V čl. 17 odst. 4 písm. b) zní: 

„b) jméno a příjmení příjemce, jakož i jeho vztah k adresátovi a způsob prokázání jeho oprávnění k převzetí 
poštovní zásilky, není-li příjemce adresátem,“. 
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Opatření č. 23           Příloha k rozhodnutí čj. 148 697/2010-610 
 

ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK, 
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu čj. 148 697/2010-610 ze dne 

11.3.2011 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, čj. 146 482/2010-610, čj. 153 203/2010-610, čj. 9 744/2011-610 a čj. 10 080/2011-610 se mění 
takto: 
 

1. Za článek 22 se vkládají nové články 22a a 22b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 3 znějí: 
 

„Článek 22a 
Oznámení příchodu poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) 

1. V případě této doplňkové služby podnik prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS) předá adresátovi 
oznámení, že bude učiněn pokus o dodání poštovní zásilky v místě určeném v poštovní adrese, nebo výzvu, aby 
si poštovní zásilku vyzvedl u stanovené pošty. 

2. Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen společně se službou cenný balík a cenné psaní; po dohodě s podnikem ji 
lze sjednat i se službou doporučená zásilka. 

3. Telefonní číslo určené pro mobilní službu, na které má být zpráva zaslána, předá odesílatel způsobem 
dohodnutým s podnikem; telefonní číslo musí být uvedeno s kódem země ve formátu +420, přičemž se nesmí 
jednat o telefonní číslo pro přístup ke službám elektronických komunikací. Podmínkou poskytnutí této služby 
podnikem je soulad s právními předpisy3). 

Článek 22b 
Oznámení příchodu poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail) 

1. V případě této doplňkové služby podnik prostřednictvím elektronické zprávy (e-mail) předá adresátovi 
oznámení, že bude učiněn pokus o dodání poštovní zásilky v místě určeném v poštovní adrese, nebo výzvu, aby 
si poštovní zásilku vyzvedl u stanovené pošty. 

2. Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen společně se službou cenný balík a cenné psaní; po dohodě s podnikem ji 
lze sjednat i se službou doporučená zásilka. 

3. Elektronickou adresu, na kterou má být zpráva zaslána, předá odesílatel způsobem dohodnutým s podnikem. 
Podmínkou poskytnutí této služby podnikem je soulad s právními předpisy3).“. 

Poznámka pod čarou č. 3 zní: 
„3) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.“. 

2. V článku 10 odst. 2 se slova „v článcích 17 až 22“ nahrazují slovy „v článcích 17 až 22b“. 

3. V článku 10 odst. 3 se slova „v článcích 11 až 22“ nahrazují slovy „v článcích 11 až 22b“. 

4. V článku 13 odst. 8 se slova „v článcích 17 až 22“ nahrazují slovy „v článcích 17 až 22b“. 

5. V článku 15 odst. 8 se slova „v článcích 17 až 22“ nahrazují slovy „v článcích 17 až 22b“. 

6. V článku 16 odst. 13 se slova „v článcích 17 až 22“ nahrazují slovy „v článcích 17 až 22b“. 
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Opatření č. 24           Příloha k rozhodnutí čj. 21 373/2011-610 
 

ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK, 
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu čj. 21 373/2011-610 ze dne 

24.3.2011 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, čj. 146 482/2010-610, čj. 153 203/2010-610, čj. 9 744/2011-610, čj. 10 080/2011-610 
a čj. 148 697/2010-610 se mění takto: 
 

1. Za článek 22b se vkládají nové články 22c a 22d, které včetně nadpisů znějí: 

„Článek 22c 
Oznámení o dodání poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) 

1. V případě této doplňkové služby podnik prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS) oznámí odesílateli, že 
poštovní zásilka byla dodána. 

2. Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen společně se službou cenný balík a cenné psaní; po dohodě s podnikem ji 
lze sjednat i se službou doporučená zásilka. 

3. Telefonní číslo určené pro mobilní službu, na kterou má být zpráva zaslána, předá odesílatel způsobem 
dohodnutým s podnikem, telefonní číslo musí být uvedeno s kódem země ve formátu +420, přičemž se nesmí 
jednat o telefonní číslo pro přístup ke službám elektronických komunikací. 

Článek 22d 
Oznámení o dodání poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail) 

1. V případě této doplňkové služby podnik prostřednictvím elektronické zprávy (e-mail) oznámí odesílateli, že 
poštovní zásilka byla dodána. 

2. Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen společně se službou cenný balík a cenné psaní; po dohodě s podnikem ji 
lze sjednat i se službou doporučená zásilka. 

3. Elektronickou adresu, na kterou má být zpráva zaslána, předá odesílatel způsobem dohodnutým s podnikem.“. 

2. V článku 10 odst. 2 se slova „v článcích 17 až 22b“ nahrazují slovy „v článcích 17 až 22d“. 

3. V článku 10 odst. 3 se slova „v článcích 11 až 22b“ nahrazují slovy „v článcích 11 až 22d“. 

4. V článku 13 odst. 8 se slova „v článcích 17 až 22b“ nahrazují slovy „v článcích 17 až 22d“. 

5. V článku 15 odst. 8 se slova „v článcích 17 až 22b“ nahrazují slovy „v článcích 17 až 22d“. 

6. V článku 16 odst. 13 se slova „v článcích 17 až 22b“ nahrazují slovy „v článcích 17 až 22d“. 
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Opatření č. 25           Příloha k rozhodnutí čj. 20 557/2011-610 
 

ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK, 
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu čj. 20 557/2011-610 ze dne 

24.3.2011 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, čj. 146 482/2010-610, čj. 153 203/2010-610, čj. 9 744/2011-610, čj. 10 080/2011-610, 
čj. 148 697/2010-610 a čj. 21 373/2011-610 se mění takto: 
 

1. V článku 122 odstavec 7 zní: 

„7. Rozměry standardního balíku a součet jeho délky a obvodu, měřeného v jiném směru než po délce, nesmějí 
přesahovat největší přípustné rozměry uvedené v zahraničních podmínkách, a to ani zčásti. Úprava poštovní 
zásilky musí umožňovat nalepení průvodky podle odstavce 11.“. 

2. V článku 123 odstavec 9 zní: 

„9. Rozměry cenného balíku a součet jeho délky a obvodu, měřeného v jiném směru než po délce, nesmějí 
přesahovat největší přípustné rozměry uvedené v zahraničních podmínkách, a to ani zčásti. Úprava poštovní 
zásilky musí umožňovat nalepení průvodky podle odstavce 13.“. 

3. V čl. 151 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

4. V čl. 152 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

5. V čl. 153 odst. 5 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

6. V čl. 154 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

7. V čl. 155 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

8. V čl. 156 odst. 4 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

9. V čl. 157 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

10. V čl. 158 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

11. V čl. 159 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

12. V čl. 160 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

13. V čl. 161 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

14. V čl. 162 odst. 8 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

15. V čl. 163 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

16. V čl. 164 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

17. V čl. 165 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

18. V čl. 166 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 
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19. V čl. 167 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

20. V čl. 168 odst. 4 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

21. V čl. 169 odst. 7 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

22. V čl. 169 odst. 8 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

23. V čl. 170 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

24. V čl. 171 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

25. V čl. 172 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

26. V čl. 173 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

27. V čl. 174 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

28. V čl. 175 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

29. V čl. 176 odst. 7 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

30. V čl. 177 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

31. V čl. 178 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

32. V čl. 179 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

33. V čl. 180 odst. 4 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

34. V čl. 181 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

35. V čl. 182 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

36. V čl. 183 odst. 4 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

37. V čl. 184 odst. 5 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

38. V čl. 185 odst. 6 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

39. V čl. 185 odst. 7 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

40. V čl. 186 odst. 7 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

41. V čl. 187 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

42. V čl. 188 odst. 4 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

43. V čl. 189 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

44. V čl. 190 odst. 7 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

45. V čl. 191 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

46. V čl. 192 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

47. V čl. 193 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

48. V čl. 194 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 
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49. V čl. 194 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

50. V čl. 195 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

51. V čl. 196 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

52. V čl. 197 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

53. V čl. 198 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

54. V čl. 199 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

55. V čl. 199 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

56. V čl. 200 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

57. V čl. 201 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

58. V čl. 203 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

59. V čl. 204 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

60. V čl. 205 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

61. V čl. 206 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

62. V čl. 207 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

63. V čl. 208 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

64. V čl. 209 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

65. V čl. 210 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

66. V čl. 211 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

67. V čl. 212 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

68. V čl. 213 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

69. V čl. 214 odst. 4 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

70. V čl. 215 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

71. V čl. 216 odst. 4 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

72. V čl. 217 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

73. V čl. 218 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

74. V čl. 219 odst. 6 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

75. V čl. 219 odst. 7 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

76. V čl. 220 odst. 7 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

77. V čl. 221 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

78. V čl. 223 odst. 5 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 
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79. V čl. 224 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

80. V čl. 225 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

81. V čl. 226 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

82. V čl. 227 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

83. V čl. 228 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

84. V čl. 229 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

85. V čl. 230 odst. 4 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

86. V čl. 231 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

87. V čl. 232 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

88. V čl. 233 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

89. V čl. 234 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

90. V čl. 235 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

91. V čl. 236 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

92. V čl. 237 odst. 5 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

93. V čl. 238 odst. 4 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

94. V čl. 239 odst. 9 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

95. V čl. 240 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

96. V čl. 241 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

97. V čl. 242 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

98. V čl. 243 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

99. V čl. 244 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

100. V čl. 245 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

101. V čl. 246 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

102. V čl. 247 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

103. V čl. 248 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

104. V čl. 249 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

105. V čl. 250 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

106. V čl. 251 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

107. V čl. 251 odst. 7 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

108. V čl. 252 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 
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109. V čl. 253 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

110. V čl. 254 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

111. V čl. 255 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

112. V čl. 256 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

113. V čl. 257 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

114. V čl. 258 odst. 4 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

115. V čl. 259 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

116. V čl. 259 odst. 7 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

117. V čl. 260 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

118. V čl. 260 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

119. V čl. 261 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

120. V čl. 262 odst. 3 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

121. V čl. 263 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

122. V čl. 264 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

123. V čl. 265 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

124. V čl. 266 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

125. V čl. 267 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

126. V čl. 268 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

127. V čl. 269 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

128. V čl. 270 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

129. V čl. 271 odst. 2 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

130. V čl. 272 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

131. V čl. 273 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

132. V čl. 274 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

133. V čl. 275 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

134. V čl. 276 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

135. V čl. 277 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

136. V čl. 278 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

137. V čl. 279 odst. 8 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

138. V čl. 279 odst. 9 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 
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139. V čl. 280 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

140. V čl. 281 odst. 7 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

141. V čl. 282 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

142. V čl. 283 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

143. V čl. 284 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

144. V čl. 285 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

145. V čl. 286 odst. 5 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

146. V čl. 287 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

147. V čl. 287 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

148. V čl. 288 odst. 7 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

149. V čl. 289 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

150. V čl. 290 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

151. V čl. 291 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

152. V čl. 292 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

153. V čl. 293 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

154. V čl. 294 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

155. V čl. 295 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

156. V čl. 296 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

157. V čl. 297 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

158. V čl. 298 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

159. V čl. 299 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

160. V čl. 300 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

161. V čl. 301 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

162. V čl. 302 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

163. V čl. 303 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

164. V čl. 304 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

165. V čl. 305 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

166. V čl. 306 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

167. V čl. 307 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

168. V čl. 307 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 
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169. V čl. 308 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

170. V čl. 309 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

171. V čl. 310 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

172. V čl. 311 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

173. V čl. 312 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

174. V čl. 313 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

175. V čl. 313 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

176. V čl. 314 odst. 8 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

177. V čl. 315 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

178. V čl. 316 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

179. V čl. 316 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

180. V čl. 317 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

181. V čl. 318 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

182. V čl. 319 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

183. V čl. 320 odst. 3 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

184. V čl. 321 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

185. V čl. 322 odst. 5 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

186. V čl. 323 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

187. V čl. 324 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

188. V čl. 325 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

189. V čl. 326 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

190. V čl. 327 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

191. V čl. 328 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

192. V čl. 329 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

193. V čl. 330 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

194. V čl. 331 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

195. V čl. 331 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

196. V čl. 332 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

197. V čl. 334 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

198. V čl. 335 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 
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199. V čl. 336 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

200. V čl. 337 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

201. V čl. 338 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

202. V čl. 339 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

203. V čl. 340 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

204. V čl. 341 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

205. V čl. 342 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

206. V čl. 343 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

207. V čl. 344 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

208. V čl. 345 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

209. V čl. 346 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

210. V čl. 346 odst. 7 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

211. V čl. 347 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

212. V čl. 348 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

213. V čl. 349 odst. 4 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

214. V čl. 350 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

215. V čl. 351 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

216. V čl. 352 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

217. V čl. 353 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

218. V čl. 354 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

219. V čl. 355 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

220. V čl. 355 odst. 7 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

221. V čl. 356 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

222. V čl. 357 odst. 7 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

223. V čl. 358 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

224. V čl. 359 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

225. V čl. 360 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

226. V čl. 361 odst. 9 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

227. V čl. 361 odst. 10 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

228. V čl. 362 odst. 4 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 
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229. V čl. 363 odst. 9 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

230. V čl. 364 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

231. V čl. 365 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

232. V čl. 366 odst. 6 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

233. V čl. 367 odst. 5 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

234. V čl. 368 odst. 6 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

235. V čl. 369 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

236. V čl. 370 odst. 5 písm. a) a b) se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

237. V čl. 371 odst. 4 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 

238. V čl. 372 odst. 5 se slova „součet všech tří rozměrů“ nahrazují slovy „součet délky a obvodu“. 
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Opatření č. 26      Příloha k rozhodnutí čj. 148 691/2010-610 
 

ZMĚNA ZÁKLADNÍCH KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ 
podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu čj. 148 691/2010-610 

ze dne 11.3.2011 

Základní kvalitativní požadavky podle rozhodnutí čj. 76 026/2008-608, ve znění rozhodnutí čj. 11 003/2009-608, 
čj. 54 801/2009-608, čj. 29 376/2010-608, čj. 136 663/2010-610, čj. 29 635/2009-608 a čj. 3 799/2011-610 se mění 
takto: 

V § 11 odstavec 1 zní: 

„(1) Požadavky podle § 11 se vztahují jen na uložení poštovní zásilky a poukázané peněžní částky v případě běžné 
adresy a na jejich dodání po uložení; nevztahují se však na odnášku, dodání pomocí výplatního dokladu 
a zprostředkované dodání a na výzvu podle čl. 22a.“. 
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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. 
 

____________________________________________ 
 

27 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

EUROPA – LESY: LUŽNÍ LESY 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 4. května 2011 příležitostnou poštovní známku 
EUROPA – lesy: Lužní lesy nominální hodnoty 20 Kč. Na známce je imaginární středoevropská krajina s lužními lesy, 
které prolíná vodní tok. 

PostEurop – asociace veřejných evropských poštovních operátorů – vyhlásila společným tématem známky 
EUROPA pro letošní rok lesy.  

 

Lužní les (luh) je podmáčený les s vysokou hladinou podzemní vody 
a záplavovým cyklem. Tento dříve běžný biotop mizí s rostoucí regulovaností vodních 
toků. V České republice lze v současnosti nalézt největší lužní les na soutoku řek 
Moravy a Dyje a následně pak další zbytky lužního lesa se nacházejí na březích řek 
Labe u soutoku s Cidlinou (národní přírodní rezervace Libický luh). 

Důležitá je přítomnost vodního toku nebo vysoké hladiny podzemní vody, díky 
tomu je totiž v půdě nedostatek kyslíku a tak dochází k redukčním pochodům. Vznikají 
sloučeniny dávající půdě modré zbarvení a zvláštní zápach (tzv. glejové půdy). 
Typickými stromy lužních lesů jsou topol, dub, jasan, jilm, olše, vrba a lípa. Na více 
světelných místech jsou keře: střemcha, zimolez, svída, kalina či bez. 

Bylinné složení je ovlivněno přítmím, které ve spodních patrech lesa panuje. Mnohé rostliny se popínají, aby se 
dostaly výše, jako například chmel otáčivý. Různé šlahouny pak tvoří popenec obecný, ostružiník či svízel. Na jaře 
vzniká v lužních lesích tzv. jarní aspekt, porost světlomilných rostlin, které kvetou, ještě než vyraší listy stromů. Mezi 
tyto rostliny patří bledule jarní, sněženka podsněžník, orsej jarní, křivatec žlutý, ptačinec velkokvětý, plicník lékařský, 
violka lesní a dymnivka dutá. V létě nastupují v bylinném patru především stínomilné byliny, hlavně trávy a dále děhel 
lesní, pomněnka bahenní, kosatec žlutý, čarovník obecný, podražec křovištní, vrbina penízková, pryskyřník plazivý, 
kostival lékařský, krtičník hlíznatý, netýkavka nedůtklivá a kopřiva dvoudomá. 

Mechové patro nebývá kompaktní, zabírá maximálně 10 % území. Kvůli vysoké půdní vlhkosti je v lužních 
lesích relativně málo půdní fauny, jako jsou žížaly a sekáči. V blízkosti vody naopak bývá hodně obojživelníků. Mezi 
typické ptáky patří pěnice, budníček, pěnkava, sedmihlásek, červenka, špaček, cvrčilka, rákosník, čáp, volavka, kvakoš, 
včelojed, káně, luňák, jestřáb, raroh či orel mořský. 

Autorem výtvarného návrhu emise je malíř a grafik RNDr. Adolf Absolon, autorem liniové rozkresby je grafik 
a rytec Martin Srb. 

Známku o rozměrech obrazové části 33 x 33 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., ofsetem s liniovou 
rozkresbou upraveným barvotiskem, kde černou barvu nahradila černozelená barva, v tiskových listech po 6 kusech. 

Známka má katalogové číslo 680 a platí od 4. května 2011 do odvolání. 
 

 
Praha, 14. dubna 2011 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti 
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VYDÁNÍ VÝPLATNÍ PÍSMENOVÉ ZNÁMKY 
ČTYŘLÍSTEK – BOBÍK 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 4. května 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 prasátko jménem Bobík. Sedí v trávě, hraje na kytaru a zpívá 
zamilovanou písničku. Známka s Bobíkem uzavírá sérii Čtyřlístku na poštovních 
známkách. 

Autorem výtvarných návrhů je ilustrátor Jaroslav Němeček, který je současně 
i tvůrcem kultovního komiksového seriálu Čtyřlístek. 

Známky o rozměrech obrazové části 23 x 30 mm 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 681 a platí od 4. května 2011 do odvolání. 
 
 
Praha, 14. dubna 2011 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti 
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