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44 
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 21. srpna 2007 
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9         Čj. 57 147/2007-608 

 
Rozhodnutí 
 

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 3, Olšanská 38/9, IČ: 47114983 
(dále jen „Česká pošta“), ze dne 8. srpna 2007 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek, rozhodl takto: 
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Ke dni 1. 9. 2007 se podle § 23 odst. 6 zákona o poštovních službách mění dosavadní poštovní licence udělená 
na období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008 tak, že se vyslovuje souhlas se změnou poštovních podmínek podle návrhu 
předloženého správnímu orgánu dne 8. srpna 2007, který je přílohou tohoto rozhodnutí. 
 

O d ů v o d n ě n í : 

Rozhodnutím ze dne 24. listopadu 2005 udělil správní orgán České poště na období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008 
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 22. prosince 2005, 23. února 2006, 5. května 
2006, 25. května 2006, 6. června 2006, 25. srpna 2006, 3. listopadu 2006, 6. listopadu 2006, 13. prosince 2006, 19. 
února 2007, 29. března 2007, 20. dubna 2007, 15. června 2007 a 26. června 2007 správní orgán vyslovil souhlas se 
změnou těchto poštovních podmínek. 

Dne 8. srpna 2007 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnami v článcích 
151, 152, 153, 155, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 184, 
186, 263, 264, 289, 290, 361, 362 a 364. 

Navržené změny vyplývají z právních předpisů Světové poštovní unie a z podmínek, za nichž zahraniční 
provozovatelé poskytují České poště svou součinnost. 

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 od jeho doručení podat rozklad. Rozklad se podává u předsedy Rady 
Českého telekomunikačního úřadu; o rozkladu rozhoduje Rada Českého telekomunikačního úřadu. Rozklad nemá 
odkladný účinek (§ 38 odst. 2 zákona o poštovních službách). 

 

 

 

 

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v.r. 
předseda Rady 

Českého telekomunikačního úřadu 
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45 

ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK 
 

Podle § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 29/2000 Sb., zákon o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, je 
Česká pošta, s.p. povinna nabízet poštovní služby, na něž se vztahuje poštovní povinnost, podle poštovních podmínek, 
s nimiž Český telekomunikační úřad vyslovil souhlas. 
 

Český telekomunikační úřad zveřejňuje nové znění poštovních podmínek účinné od 1. 9. 2007, s nímž vyslovil 
souhlas svým rozhodnutím čj. 57 147/2007-608 ze dne 21. 8. 2007. 

____________________________________________ 

Poštovní podmínky podle rozhodnutí čj. 40106/05-608, ve znění rozhodnutí čj. 43575/05-608, čj. 10 610/2006-
608, čj. 26 701/2006-608, čj. 31 482/2006-608, čj. 32 763/2006-608, čj. 42 856/2006-608, čj. 56 854/2006-608, čj. 
56 855/2006-608, čj. 61 853/2006-608, čj. 2 923/2007-608, čj. 17 088/2007-608, čj. 19 617/2007-608, čj. 33 117/2007-
608 a čj. 40 328/2007-608, se mění takto: 

1. V článku 151 odstavec 1 zní: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka,     
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky.“. 

2. V článku 151 odstavec 6 zní: 

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

3. V článku 152 odstavec 1 zní: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 1 celní prohláška, 

b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky.“. 

4. V článku 152 odstavec 2 zní: 

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

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

b) v případě služby standardní balík anglicky.“. 

5. V článku 152 odstavec 4 zní: 

„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: 25 kg.“. 

6. V článku 153 odstavec 1 zní: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky.“. 
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7. V článku 153 se odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6. 

8. V článku 153 odstavec 4 zní: 

„4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg.“. 

9. V článku 153 odstavec 5 zní: 

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

10. V článku 153 odstavec 6 zní: 

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

11. V článku 155 odstavec 1 zní: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 1 celní prohláška, 

b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky.“. 

12. V článku 155 odstavec 2 zní: 

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

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

b) v případě služby standardní balík anglicky nebo španělsky.“. 

13. V článku 155 odstavec 7 zní: 

„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.“. 

14. V článku 159 odstavec 1 zní: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 3 celní prohlášky.“. 

15. V článku 159 odstavec 2 zní: 

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

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní anglicky, francouzsky nebo rusky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík arménsky, francouzsky nebo rusky.“. 

16. V článku 159 odstavec 4 zní: 

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

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 10 192 Kč, 

b) v ostatních případech: 20 384 Kč.“. 
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17. V článku 159 odstavec 6 zní: 

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

18. V článku 161 odstavec 7 zní: 

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

19. V článku 162 odstavec 7 zní: 

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

20. V článku 163 odstavec 3 zní: 

„3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg.“. 

21. V článku 163 odstavec 6 zní: 

„6. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu 
poštovní smlouvy.“. 

22. V článku 164 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

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

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 

23. V článku 164 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

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

24. V článku 165 odstavec 5 zní: 

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

25. V článku 166 se odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8. 

26. V článku 167 odstavec 4 zní: 

„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 175 cm, součet všech 
tří rozměrů 300 cm, 

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

27. V článku 167 se odstavec 5 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 5 až 9. 

28. V článku 169 odstavec 2 zní: 

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

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

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky, bělorusky, francouzsky nebo rusky.“. 
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29. V článku 170 odstavec 1 zní: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 1 celní prohláška, 

b) v případě služby standardní balík 4 celní prohlášky.“. 

30. V článku 170 odstavec 4 zní: 

„4. Službu standardní balík nelze zvolit v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy dodána 
v lokalitách Porto - Novo, Lokossa, Aboney, Parakoe a Natitingou.“. 

31. V článku 170 odstavec 5 zní: 

„5. 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.“. 

32. V článku 170 odstavec 6 zní: 

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

33. V článku 172 se odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6. 

34. V článku 172 odstavec 3 zní: 

„3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg.“. 

35. V článku 172 odstavec 4 zní: 

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

36. V článku 173 odstavec 4 zní: 

„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.“. 

37. V článku 174 odstavec 2 zní: 

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

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní anglicky, bosensky nebo 
francouzsky, 

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

38. V článku 174 se odstavec 8 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 8 až 10. 

39. V článku 175 odstavec 3 zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 1 691 Kč. Službu lze poskytnout 
jen za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“. 
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40. V článku 175 odstavec 5 zní: 

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

41. V článku 175 se odstavec 8 zrušuje. 

42. V článku 176 odstavec 4 zní: 

„4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 67 948 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“. 

43. V článku 178 odstavec 2 zní: 

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

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

b) v případě služby standardní balík anglicky.“. 

44. V článku 179 se odstavce 3 až 5 zrušují. 

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 3 až 5. 

45. V článku 179 odstavec 3 zní: 

„3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg.“. 

46. V článku 179 odstavec 4 zní: 

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

47. V článku 179 odstavec 5 zní: 

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

48. V článku 179 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„6. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu 
poštovní smlouvy.“. 

49. V článku 180 odstavec 2 zní: 

„2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 25 990 Kč.“. 

50. V článku 180 odstavec 4 zní: 

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

51. V článku 180 odstavec 5 zní: 

„5. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: 
délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.“. 

52. V článku 181 se odstavec 5 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 5 až 11. 
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53. V článku 181 odstavec 7 zní: 

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

54. V článku 184 odstavec 2 zní: 

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

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

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

55. V článku 184 odstavec 3 zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 4 300 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“. 

56. V článku 184 odstavec 5 zní: 

„5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 
200 cm, 

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

57. V článku 186 odstavec 1 zní: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní 1 celní prohláška, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 2 celní prohlášky.“. 

58. V článku 263 odstavec 1 zní: 

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

59. V článku 263 se odstavec 5 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 5 až 8. 

60. V článku 264 odstavec 3 zní: 

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

61. V článku 264 odstavec 4 zní: 

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

62. V článku 264 odstavec 5 zní: 

„5. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: 
délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.“. 

63. V článku 264 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: 

„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 
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vzniklou ztrátou poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a 
čl. 120 odst. 4 neplatí.“. 

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10. 

64. V článku 289 odstavec 1 zní: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky.“. 

65. V článku 289 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„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.“. 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7. 

66. V článku 290 odstavec 1 zní: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 5 celních prohlášek, 

b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky.“. 

67. V článku 290 se odstavec 5 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6. 

68. V článku 361 odstavec 1 zní: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

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

69. V článku 361 odstavec 2 zní: 

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

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

b) v případě služby standardní balík francouzsky nebo španělsky.“. 

70. V článku 362 odstavec 1 zní: 

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

71. V článku 362 odstavec 2 zní: 

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

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní  anglicky, francouzsky nebo rusky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík francouzsky, anglicky nebo španělsky.“. 
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72. V článku 362 odstavec 11 zní: 

„11. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní odesílatel může podle čl. 134 žádat o 
změnu poštovní smlouvy.“. 

73. V článku 364 odstavec 4 zní: 

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

74. V článku 364 se odstavec 5 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5. 

75. V článku 364 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

„6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená 
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu 
vzniklou ztrátou poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a 
čl. 120 odst. 4 neplatí.“. 

76. V článku 364 odstavec 7 zní: 

„7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta.“. 
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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 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zveřejní 
v Poštovním věstníku. 
 
 

____________________________________________ 
 
 
 

46 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

160. VÝROČÍ NAROZENÍ CESTOVATELE EMILA HOLUBA 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 3. října 2007 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 11 Kč ke 160. výročí narození cestovatele Emila Holuba. 
 

 
 

Dr. Emil Holub (1847–1902) byl českým průkopníkem v poznávání Afriky. Pronikl do míst, kam tehdy žádný 
Evropan nevstoupil. Narodil se v Holicích u Pardubic, vystudoval medicínu, ale věnoval se i přírodním vědám, 
zeměpisu a zeměměřičství. Po promoci v roce 1872 odjel do jižní Afriky a otevřel si lékařskou praxi. Už v březnu 1873 
se vydal na první dvouměsíční výpravu, při které vyzkoušel svou výstroj a zkoumal staré skalní rytiny Křováků. 
Nashromážděnou sbírku domorodých předmětů poslal do Prahy Vojtěchu Náprstkovi, který uspořádal výstavu 
a seznámil českou veřejnost s Holubovou činností. Holub zůstal v Africe přes sedm let. Uskutečnil tři průzkumné 
výpravy na území Transvaalu a Kapska, toku řeky Zambezi, popsal Viktoriiny vodopády, prováděl klimatická měření, 
sbíral přírodniny a etnografický materiál různých afrických kmenů. Po návratu domů se zaměřil na přednáškovou 
činnost po celém Rakousku–Uhersku a napsal svůj první cestopis „Sedm let v jižní Africe“. Po čtyřech letech se 
i s manželkou opět vydal do Afriky. Výprava měla vést napříč kontinentem od Kapského města až do Egypta, musela 
však být předčasně ukončena po boji s kmenem Mašakulumbů. Po návratu Holub opět přednášel, psal a vystavoval. Své 
bohaté sbírky nabídl Národnímu muzeu v Praze, které je však odmítlo. Rozdával je proto jiným muzeím a školám. 
Zklamaný se přestěhoval do Vídně, kde také zemřel. Na známce je vedle portrétu E. Holuba i jeho vlastnoruční kresba – 
výjev z cestovního deníku. Známka je doplněna textem EMIL HOLUB 1847–1902. 

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Oldřich Kulhánek, autorem rytin je grafik a rytec Miloš 
Ondráček. 

Známku o rozměrech 40 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. rotačním ocelotiskem 
v barvě tmavozelené kombinovaným hlubotiskem v barvě tmavočervené a šedozelené v tiskových listech po 50 kusech. 

Známka má katalogové číslo 530 a platí od 3. října 2007 do odvolání. 
 
 
Praha 27. září 2007 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
pověřen řízením odboru poštovních služeb 
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK 
TECHNICKÉ PAMÁTKY – VODÁRENSKÉ VĚŽE 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 3. října 2007 v emisi Technické památky dvě 

příležitostné poštovní známky nominálních hodnot 7,50 a 18 Kč s námětem vodárenských věží.  
 
 
 

 
 
 

Zajímavou technickou památkou a výraznou dominantou města Karviná je vodárenská věž, která byla postavena 
pravděpodobně roku 1928. Je to konstruktivistická kruhová stavba se šesti podlažími o výšce 39,4 m a průměru 11,4 m. 
Nad posledním podlažím je umístěn vodojem, který již neslouží svému účelu. Uvnitř věže je dochována část původního 
technického zařízení. Na známce je zobrazena vodárenská věž a nákres parního válce k pohonu vodního čerpadla. 
Známka je doplněna textem Vodárenská věž, Karviná. 

Památkově chráněná vodárenská věž Plzeňského Prazdroje je jedním z architektonických skvostů města. Byla 
uvedena do provozu v roce 1907. Do dvou nádrží se čerpala pramenitá a říční voda, která se rozváděla po pivovaru. 
Středem nádrží procházel válec se schodištěm, které vedlo až do vrcholku kopule s vyhlídkou. Vodárna sloužila do roku 
2005, ale vodárenský rozvaděč v suterénu se využívá stále. Na známce je vodárenská věž s nákresem vodních čerpadel 
s vývěvou. Kresba je doplněna textem Vodárenská věž, Plzeň. 

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Jan Kavan, autorem rytin je grafik a rytec Václav Fajt. 

Známky o rozměrech 23 x 40 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. rotačním ocelotiskem 
v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě světle modré, okrové, tmavočervené (Karviná) a oranžové, 
tmavočervené, modrozelené (Plzeň) v tiskových listech po 50 kusech. 

Známky mají katalogová čísla 531 a 532 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 3. října 2007 do 
odvolání. 
 
 
Praha 27. září 2007 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
pověřen řízením odboru poštovních služeb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Částka 10/2007 POŠTOVNÍ VĚSTNÍK  175  

 
48 

VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK 
UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. listopadu 2007 tři příležitostné poštovní známky 

v emisi Umělecká díla na známkách: 
 
1)  22 Kč – AMÁLIE MÁNESOVÁ (1817–1883) 

ZÁMEK VRBIČANY 1846 
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE 
Rytec: Martin Srb 
Barvy: černá, žlutá, zelená, modrá, červená 

 
2)  25 Kč – OTAKAR LEBEDA (1877–1901) 

CESTA K BECHYŇSKÉMU ZÁMKU 1899 
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE 
Rytec: Václav Fajt 
Barvy: tmavohnědá, žlutá, červená, zelená, modrá 

 
3)  28 Kč – SOBĚSLAV HIPPOLYT PINKAS (1827–1901) 

MONTMARTRE 1856 
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE 
Rytec: Miloš Ondráček 
Barvy: černohnědá, okrová, hnědá, červená, modrá 

 
 

 
 
 

Amálie Mánesová pocházela ze známé malířské rodiny. Na přání svého otce Antonína Mánesa se věnovala 
především krajinomalbě, ale zabývala se i figurální malbou a ovocnými a květinovými zátišími. Významná byla její 
pedagogická činnost. V pražské Spálené ulici si otevřela speciálku pro malbu a kresbu a docházela vyučovat i do 
šlechtických rodin. K jejím žačkám patřila např. Zdenka Braunerová, později známá malířka. Jako nejstarší ze 
sourozenců žila se svými bratry Josefem a Quidem, které podporovala a starala se o společnou domácnost. S Josefem 
podnikla malířské cesty do Krkonoš, Drážďan, na Hrubou skálu, pobývala ve Vídni a v rakouských Alpách. Její malba 
se časem stala barevně efektnější. Na známce je rytecký přepis obrazu „Zámek Vrbičany“, kde byla hostem. 

Malíř krajin Otakar Lebeda studoval na pražské Akademii u J. Mařáka, poté v Paříži na škole Colarosiho 
u Courtoise. Prožíval se žáky Mařákovy školy okouzlení dílem Chittussiho, které potvrzovalo naléhavost rozchodu 
českého krajinářství s popisným realismem a romantickými motivy. Sblížil se s barevnou tóninou impresionismu, 
zejména pak pod vlivem cesty do Francie (1898–1899). Dříve však byl spíše přitahován zasmušilou krajinou a líčením 
mračných a mlhavých výjevů v horském terénu, do nichž promítal svůj smutek a osamělost. Hluboké deprese jej 
dovedly až k tragickému ukončení života. Jeho předčasně uzavřené dílo patří k nejvýznamnějším v českém umění 
přelomu 19. a 20. stol. a má trvalé místo v rozvoji moderní krajinomalby. Obraz „Cesta k bechyňskému zámku“, který 
je rytecky převeden na známku, přibližuje velký talent mladého umělce. 

Český malíř, grafik a publicista Soběslav Hippolyt Pinkas, pocházející ze známé pražské rodiny, se aktivně 
zúčastňoval kulturního i politického života, mj. radikálního studentského hnutí v roce 1848. Jeho otec byl jako liberální 
politik poslancem na sněmu ve Vídni a Kroměříži. Soběslav Hippolyt Pinkas studoval na pražské a mnichovské 
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akademii a u Coutura v Paříži, kde několik let žil. Pod vlivem barbizonské školy si vybíral motivy ze všedního života. 
Později pod vlivem Courbeta a Milleta více zvýraznil realismus. Po návratu do Prahy kreslil převážně rodinné náměty 
a portréty. Byl činný v Umělecké besedě a dalších veřejných spolcích, udržoval styky s Francií a roku 1898 obdržel Řád 
čestné legie. Pokračoval také v karikaturní tvorbě a politické kresbě, navrhoval užité umění, např. fajánsové talíře. 
Obraz „Montmartre“, který je rytecky přepsán na známce, pochází z období jeho pobytu v Paříži. 

Známky o rozměrech 50 x 40 mm na šířku (22 Kč a 28 Kč) a 40 x 50 mm na výšku (25 Kč) vytiskla Poštovní 
tiskárna cenin Praha, a.s. ocelotiskem z plochy v tiskových listech po 4 kusech. 

Známky mají katalogová čísla 533–535 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 7. listopadu 2007 do 
odvolání. 
 
 
Praha 27. září 2007 

 
Ing. Jiří Řehola v.r. 

pověřen řízením odboru poštovních služeb 
 
 
 
 
 

49 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

VÁNOCE 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. listopadu 2007 příležitostnou poštovní známku 
Vánoce nominální hodnoty 7,50 Kč. Na známce je kresba tuší a akvarel z roku 1928 znázorňující jesličky od Josefa 
Lady. 
 
 

 
 
 

Josef Lada (1887–1957) je asi nejznámější a nejoblíbenější český malíř. Stylem navázal na kreslířskou tradici 
19. stol., zejména na dílo Mikoláše Alše. Jeho tvorba je založena na osobité stylizaci s pevnou souvislou linií plošného 
pojetí. Nezapomenutelné jsou jeho ilustrace Haškovy knihy „Osudy dobrého vojáka Švejka“, k básním Jaroslava 
Seiferta, pohádkám Jiřího Mahena. Stejně známé jsou i výpravy divadelních her a filmů, např. Drdovy „Hrátky 
s čertem“, ale největší význam má jeho tvorba pro děti. Ve své první knížce nazvané Moje abeceda (1911) doplnil 
svými srozumitelnými vtipnými obrázky národní říkadla, ale hlavní zájem soustředil na vlastní tvorbu. Většina jeho 
knížek se stala klasikou literatury pro nejmenší, např. Veselý přírodopis (1917), Svět zvířat (1919), Šprýmovné kousky 
Frantíka Vovíska a kozla Bobeše (1923), Halekačky naší Kačky (1932). Ve 30. letech se věnoval tvorbě pro starší děti. 
Jeho pohádkové knihy O Mikešovi (1934), Bubáci a hastrmani (1939) či Nezbedné pohádky (1946) patří do zlatého 
fondu české dětské literatury. V roce 1937 vydal Lada Vzpomínky z dětství, které byly později včleněny do objemné 
Kroniky mého života (1942), která je jedinečným zdrojem poznatků o Ladově životě, jeho přátelích a způsobu jeho 
tvorby. V rodných Hrusicích, které inspirovaly jeho tvorbu nejvíce, je památník a muzeum věnované jeho životu a dílu. 
Výročí Ladova narození a zároveň i úmrtí si právě v předvánočním čase připomínáme. 

Autorem grafické úpravy emise je ak. malíř a grafik Otakar Karlas, autorem rytin je grafik a rytec Bohumil 
Šneider. 
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Známku o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. rotačním ocelotiskem 
v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě modrozelené, červené, žluté a světle modré v tiskových listech po 50 
kusech. 

Známka má katalogové číslo 536 a platí od 7. listopadu 2007 do odvolání. 
 
 
Praha 27. září 2007 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
pověřen řízením odboru poštovních služeb 
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