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44 
INFORMACE O UKONČENÍ VYDÁVÁNÍ POŠTOVNÍHO VĚSTNÍKU  

V ROCE 2013 V PÍSEMNÉ PODOBĚ 
 

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění zákona 
č. 221/2012 Sb., Český telekomunikační úřad oznamuje, že od 1. ledna 2013 Poštovní věstník již nebude zveřejňovat 
v tištěné podobě, ale pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách. Všechny výtisky 
i starších čísel Poštovního věstníku budou k dispozici na http://www.ctu.cz/aktuality/postovni-vestnik/obecne-
informace.html.  
  
 Na základě tohoto oznámení Česká pošta, s.p. nebude přijímat objednávky pro předplatné, ani zajišťovat drobný 
prodej. 
 

 
45 

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 5. října 2012 
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9                Čj. ČTÚ-208 793/2012-610 

 
 

Český telekomunikační úřad (dále jen „správní orgán“), jako správní orgán příslušný podle § 10 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle § 23 odst. 6 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých 
zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb., (dále jen „zákon o poštovních službách“), 
v řízení o žádosti účastníka řízení, státního podniku Česká pošta, s.p., se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 909/4, 
IČO: 47114983 (dále jen „Česká pošta“), ze dne 26. září 2012 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek, 
vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Ke dni 1. 11. 2012 se podle § 23 odst. 6 zákona o poštovních službách mění dosavadní poštovní licence udělená 
na období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012 tak, že se vyslovuje souhlas se změnou poštovních podmínek podle návrhu 
předloženého správnímu orgánu dne 26. září 2012, 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), 24. března 2011 (čj. 21 373/2011-610 a čj. 20 557/2011-610), 30. března 2011  
(čj. 26 300/2011-610), 15. dubna 2011 (čj. 33 570/2011-610), 21. dubna 2011 (čj. 37 522/2011-610), 24. května 2011 
(čj. ČTÚ-45 059/2011-610), 14. června 2011 (čj. ČTÚ-51 956/2011-610), 20. června 2011 (čj. ČTÚ-53 589/2011-610), 
29. srpna 2011 (čj. ČTÚ-78 961/2011-610), 7. listopadu 2011 (čj. ČTÚ-99 826/2011-610), 3. února 2012  
(čj. ČTÚ-13 966/2012-610), 7. března 2012 (čj. ČTÚ-26 559/2012-610), 4. května 2012 (čj. ČTÚ-54 539/2012-610) 
a 18. července 2012 (čj. ČTÚ-122 401/2012-610) správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních 
podmínek. 

Dne 26. září 2012 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou poštovních 
podmínek v článcích 168, 183a, 184, 197, 204, 226, 231a, 233, 237a, 240, 242, 250, 253, 256, 276, 277, 328, 335, 338, 
341, 349 a 363. 

Navržená změna poštovních podmínek vyplývá z právních předpisů Světové poštovní unie a z podmínek, za 
nichž zahraniční provozovatelé poskytují České poště svou součinnost. S touto změnou vyslovil správní orgán souhlas. 

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 účastník řízení 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. 
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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. 45       Příloha k rozhodnutí čj. ČTÚ-208 793/2012-610/ 
 
 

ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK, 
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu čj. ČTÚ-208 793/2012-610 

ze dne 5. 10. 2012 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, čj. 21 373/2011-610, čj. 20 557/2011-610, čj. 26 300/2011-610, čj. 33 570/2011-610, 
čj. 37 522/2011-610, čj. ČTÚ-45 059/2011-610, čj. ČTÚ-51 956/2011-610, čj. ČTÚ-53 589/2011-610,  
čj. ČTÚ-78 961/2011-610, čj. ČTÚ-99 826/2011-610, čj. ČTÚ-13 966/2012-610, čj. ČTÚ-26 559/2012-610,  
čj. ČTÚ-54 539/2012-610 a čj. ČTÚ-122 401/2012-610 se mění takto: 
 
 
1. V článku 168 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

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

2. V článku 183a odstavce 1 a 2 znějí: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška. 

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

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

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

3. V článku 183a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí: 

„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, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě 
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 

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

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7. 

4. V článku 184 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 4 celní prohlášky.“. 

5. V článku 197 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

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

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 
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6. V článku 204 odstavec 6 zní: 

„6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou.“. 

7. V článku 226 odstavce 2 a 10 znějí: 

„2. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 73 425 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

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

8. Za článek 231 se vkládá nový článek 231a, který včetně nadpisu zní: 

„Článek 231a 
Zahraniční podmínky – Jižní Súdán 

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

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

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

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 

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

b) v ostatních případech: 20 kg. 

5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): délka 200 cm, součet délky a obvodu 300 cm, 

b) v ostatních případech: délka 105 cm, součet délky a obvodu 200 cm. 

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

9. V článku 233 odstavec 1 zní: 

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

10. V článku 237a odstavce 1 a 2 znějí: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška. 

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

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

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

11. V článku 237a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí: 

„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, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě 
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 

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

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7. 

12. V článku 240 odstavec 4 zní: 

„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet délky a obvodu 200 cm.“. 
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13. V článku 242 odstavce 1, 2 a 8 znějí: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 1 celní prohláška. 

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

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

14. V článku 250 odstavec 7 zní: 

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

15. V článku 253 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 rusky nebo anglicky, 

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

16. V článku 253 se odstavec 8 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8. 

17. V článku 256 odstavec 2 zní: 

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

18. V článku 276 odstavec 6 zní: 

„6. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): délka 150 cm, součet délky a obvodu 300 cm, 

b) v ostatních případech: délka 105 cm, součet délky a obvodu 200 cm.“. 

19. V článku 277 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí: 

„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, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení 
čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 

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

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7. 

20. V článku 328 odstavec 5 zní: 

„5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné 
předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; 
v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.“. 

21. V článku 335 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 
vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení 
čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.“. 

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8. 

22. V článku 338 odstavce 1 a 2 znějí: 

„1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní prohlášky, 
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b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 2 celní prohlášky. 

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

23. V článku 338 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 3 599 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 14).“. 

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

24. V článku 338 odstavce 4 a 5 znějí: 

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

5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet délky a obvodu 
300 cm.“. 

25. V článku 341 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 4 celní prohlášky.“. 

26. V článku 349 odstavec 6 zní: 

„6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné 
předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; 
v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí.“. 

27. V článku 363 odstavce 2 a 11 znějí: 

„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, rusky nebo uzbecky, 

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

11. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou.“. 

28. V článku 363 se odstavec 12 zrušuje. 
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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. 

 
____________________________________________ 

 
46 

VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK 
UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. listopadu 2012 čtyři příležitostné poštovní 

známky v emisi Umělecká díla na známkách: 
 

1) 26 Kč – KAMIL LHOTÁK (1912–1990) 
DÍVKA S DLOUHÝMI VLASY, KOLEM 1951 
VÝCHODOČESKÁ GALERIE V PARDUBICÍCH 
Rytec: Miloš Ondráček  
Barvy: okrová, modrá, červená, hnědá, černá 

 
2) 30 Kč, 30 Kč – FRANTIŠEK KUPKA (1871–1957) – ARŠÍK (A2) 

BALADA, RADOSTI ŽIVOTA, 1901–1902 
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE 
Rytec: Václav Fajt 
Barvy: ofset – žlutá, azurová, purpurová, ocelotisk – černohnědá 

 
3) 32 Kč – JAN KUPECKÝ (1667–1740) 

AUTOPORTRÉT S RODINOU, 1719 
MUZEUM KRÁSNÝCH UMĚNÍ, BUDAPEŠŤ 
Rytec: Martin Srb 
Barvy: okrová, hnědá, červená, modrá, černá 

 
Kamil Lhoták (25. červenec 1912, Praha – 22. říjen 1990, Praha) byl malíř, 

grafik a ilustrátor. Byl jedním ze zakládajících členů umělecké Skupiny 42. 
Vystudoval Jiráskovo gymnázium. Po absolvování gymnázia v sobě popřel sen 
o studiu na Akademii a na přání matky, ale také díky dědictví po otci šel studovat 
práva. Studoval poctivě, ale bez zvláštního nadšení. Jeho světem však byl především 
svět umění a s ním se také dychtivě stále seznamoval: Ernst, Arp, Giacometti, Klee, 
Masson, Miró, Filla, Šíma – to byli hrdinové, ke kterým mladý student práv vzhlížel. 
V roce 1939 uspořádal v Beaufortově galerii v Jungmannově ulici svoji první výstavu. 
Během války vytvořil stovky děl. V roce 1954 se seznámil se spisovatelem Adolfem 
Branaldem a to otevřelo Lhotákovi další etapu života. Svoji dlouholetou lásku ke 
všemu, co má kola či vrtuli, shrnuje ilustracemi pro knihu Dědeček automobil, dle 
vlastních slov nejlepšími, které za život udělal. O rok později již spolupracuje 
s Branaldem jako poradce při natáčení stejnojmenného filmu. 

 
V šedesátých letech potkalo Kamila Lhotáka další osudové setkání s Annou Endrštovou, která se stala jeho 

modelem a životní družkou vytvářející pro malířovu práci klid a zázemí. Poslední roky Kamila Lhotáka se i přes 
nemoc, se kterou neúnavně bojoval, vyznačují stále kvalitní tvorbou. V roce 1990 namaloval svůj poslední obraz 
s názvem „Meteor padá do moře“.  
 

František Kupka (23. září 1871, Opočno – 24. červen 1957, Puteaux, Francie) byl český malíř a grafik 
světového významu, jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství. Jeho vztah k hudbě se podílel na vzniku 
a realizaci dalšího nového výtvarného směru – orfismu, tedy směru, přibližujícího malířství jiným uměním (hudbě, 
poezii). Převážnou část života žil ve Francii. Byl též i grafikem – ilustrátorem. Svým dílem se nesmazatelně zapsal do 
dějin české i světové výtvarné tvorby.  
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Své mládí prožil v Dobrušce pod Orlickými 
horami, kde se vyučil sedlářskému řemeslu, ale již tehdy 
maloval vývěsní štíty a obrázky svatých. Projevoval velký 
malířský talent, a proto není nucen věnovat se svému 
řemeslu a je poslán nejprve do řemeslnické školy 
v Jaroměři (1886) a později na pražskou Akademii (1887). 
Zde studuje jako žák prof. Sequense až do roku 1891, kdy 
odchází do Vídně. Ve Vídni zůstal až do roku 1895, kdy je 
poslán jako stipendista do Paříže. Kolem roku 1903 se 
poprvé mezinárodně proslavil publikací svých satirických 
kreseb v pařížském časopisu L´Assiette au Beurre, do 
kterého přispíval v letech 1901–1907. V roce 1914 odešel 
dobrovolně na frontu, v bitvě u řeky Aisne byl raněn. Byl 
vyznamenán Řádem důstojníka Čestné legie a za své 
zásluhy v armádě získal hodnost kapitána. Po válce 

je jmenován profesorem pražské Akademie, kde v roce 1920 také přednáší. Přednáškovou činnost pořádá později 
i v Paříži, kde vyučuje československé stipendisty. Za svůj život uspořádal mnoho výstav a získal mnohá ocenění za svá 
díla. Mezi lety 1919 až 1938 byl Kupka podporován svým přítelem Jindřichem Waldesem, úspěšným pražským 
podnikatelem, který kupoval jeho obrazy. 

 
Většinu svého života strávil na pařížském předměstí Puteaux, kde také 24. června 1957 umírá. 

 
Jan Kupecký (1667, Pezinok – 16. červenec 1740, Norimberk) byl slovenský barokní malíř, autor řady portrétů. 

Působil v Maďarsku, na Slovensku, ve Vídni a Norimberku. 
 
Kupecký, jako řada lidí tehdejší doby, byl synem protestantů (Českých bratrů) z Mladé Boleslavi, kteří utekli na 

Slovensko před náboženskou perzekucí. Podle zdrojů začal studovat u švýcarského 
malíře Benedikta Klause, který působil ve Vídni a Uhrách. Ve svých dvaceti letech 
Kupecký odešel na studijní pobyt do Itálie. Roku 1709 se, po 22 letech strávených 
v Benátkách a Římě, vrátil do Vídně.  

 
Namaloval řadu portrétů členů královské dynastie (prince Evžena 

Savojského), různých aristokratů a v Karlových Varech dokonce ruského cara 
Petra I. Bohatou sérii doplňují obrazy jeho rodiny, přátel a autoportréty nebo 
portréty neznámých osob. Roku 1733 odešel Kupecký se svojí rodinou do 
Norimberku, kde až do své smrti v roce 1740 tvořil. 

 
Známky o rozměrech 40 x 50 mm (26 Kč a 32 Kč) vytiskla Poštovní 

tiskárna cenin Praha a.s. ocelotiskem z plochých desek v tiskových listech po 4 
kusech. Známky o rozměrech 50 x 40 mm (30 Kč) a 40 x 50 mm (30 Kč) vytiskla 
rovněž Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. ocelotiskem z plochých desek 
v kombinaci s ofsetem v aršíku o rozměru 120 x 82 mm.  

 
Známky mají katalogová čísla 746, 747, 748 a 749 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 

7. listopadu 2012 do odvolání. 
 
 

Praha 1. listopadu 2012 
 

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

 
 
 

47 
VYDÁNÍ VÝPLATNÍCH PÍSMENOVÝCH ZNÁMEK 

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. listopadu 2012 dvě  výplatní poštovní známky 
s natištěným písmenem „A“ k filmu „Čtyřlístek ve službách krále“. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní 
obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 10 Kč. 
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Na první známce je vyobrazena čtveřice kamarádů z Čtyřlístku letící na Griffinovi. 
 
Na druhé známce je Myšpulín, jak fotí Bobíka, Fifinku, Pinďu, lva a pana krále. 

 

                                
 

Autorem výtvarných návrhů je ilustrátor Jaroslav Němeček, který je současně i spoluautorem filmu. 
 
Známky o rozměrech obrazové části 30 x 23 mm na šířku, které budou vydávány v sešitkové úpravě po 

5 a 5 kusech, vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem. Na vnitřní levé straně známkového 
sešitku je mezi nadpisem a známkami umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek. 

 
Známky mají katalogová čísla 750 a 751 a platí od 7. listopadu 2012 do odvolání. 
 
 

Praha 1. listopadu 2012 
 

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

 
 
 

48 
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ PÍSMENOVÉ ZNÁMKY 

VÁNOČNÍ MOTIV „A“ S KUPONY PRO PŘÍTISKY 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. listopadu 2012 
výplatní poštovní známku s kupony určenými pro přítisky s natištěným písmenem „A“. 
Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku 
základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 10 Kč. 

 
Na vánoční známce je vyobrazen ozdobený vánoční stromek. 
 
Známka vychází v upraveném tiskovém listu (UTL) s 9 známkami a 12 kupony. 

Tiskový list je na pravém horním okraji doplněn kuponem s motivem vánoční ozdoby – 
kouličky. Na zbylých 11 kuponech je k datu vydání vytištěn kapr. Část nákladu bude 
vytištěna s prázdnými kupony, na něž budou dodatečně zhotovovány přítisky dle přání 
zákazníka. 

 
Autorkou výtvarného návrhu emise je Marie Kohoutová. 
 
Známku o rozměrech 23 x 30 mm s kuponem stejné velikosti vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. 

plnobarevným ofsetem. 
 
Známka má katalogové číslo 752 a platí od 7. listopadu 2012 do odvolání. 

 
 
Praha 1. listopadu 2012 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti 
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49 

VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE 
125 LET FILATELIE NA ČESKÉM ÚZEMÍ 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. listopadu 2012 příležitostnou poštovní dopisnici 

„125 let filatelie na českém území“ s natištěnou písmenovou známkou „A“. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní 
obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 10 Kč. 

 
Na písmenové známce „A“ je lev v červeném poli, který spolu s modrým názvem Česká republika připomíná 

první logotyp klubu filatelistů na českém území. Pod známkou se nachází mikrolinka s mikrotextem Česká pošta, PTC, 
2012. Na levé straně od známky je umístěno logo České pošty a hologram, který slouží jako ochranný prvek. V levé 
části dopisnice je symbolické vyobrazení používané v počátcích filatelistického dění na našem území a text „125 let 
filatelie na českém území“. 

 

 
 

Po pádu tzv. Bachova absolutismu a vzniku Rakouska-Uherska v roce 1867 se i na území Čech, Moravy 
a Slezska rozproudily snahy o politickou, národnostní i kulturní autonomii. Vlastenecké proudy byly povzbuzeny 
i otevřením pražského Národního divadla v roce 1883. V této době se v restauraci „U Choděrů“ na tehdejší 
Ferdinandově třídě (dnešní Národní) scházela u jednoho stolu malá společnost stálých hostů, které pojila společná 
záliba – sbírání známek. Tato stolní společnost se rozhodla, že v Praze založí filatelistický spolek – jako protiváhu již 
fungujícího „Deutscher Verband für Briefmarkenkunde in Prag“. První řádná schůze „Českého klubu filatelistů“ se 
konala 28. dubna 1887. Protože na ní nebyl přítomen policejní komisař, který byl strážcem stále sílícího vlasteneckého 
hnutí, musela se valná hromada klubu opakovat 8. srpna téhož roku. Předsedou byl zvolen pokladník tehdy světoznámé 
firmy „The Singer a Comp.“ Vincenc Jedlička. 8. srpna 1887 se začala psát historie české organizované filatelie, která 
patří právem mezi nejstarší v Evropě. Klub přijímal i mimopražské členy – prvním byl c. k. gymnaziální profesor Jan 
Čermák z Olomouce. Jedním ze zakládajících členů Klubu českých filatelistů byl knihkupec Zikmund Reach, který již 
v roce 1887 vydal „První české album poštovních známek“. 

 
Autorem výtvarného návrhu známky a dopisnice je grafik a rytec Bedřich Housa. Dopisnici vytiskla Poštovní 

tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem. 
 
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 15 Kč a platí od 7. listopadu 2012 do odvolání. 
 
 

Praha 1. listopadu 2012 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti 
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE 
155 LET PRAŽSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. listopadu 2012 příležitostnou poštovní dopisnici 

„155 let Pražské záchranné služby“ s natištěnou písmenovou známkou „A“. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní 
obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 10 Kč. 

 
Na písmenové známce „A“ jsou vyobrazeny všechny druhy záchranných vozidel včetně vrtulníku a loga 

zdravotnické záchranné služby a města Prahy. Pod známkou se nachází mikrolinka s mikrotextem Česká pošta, PTC, 
2012. Na levé straně od známky je umístěno logo České pošty a hologram, který slouží jako ochranný prvek. V levé 
části je ve znaku zdravotníků nová technika záchranářů a v pozadí za tím je historická fotografie staré sanitky, loga 
zdravotnické záchranné služby a města Prahy „155 let Pražské záchranné služby“. 

 
Záchranná služba hl. m. Prahy – územní 

středisko záchranné služby oslaví v letošním roce 
155 let své existence. Snaha o organizovanou 
pomoc ohroženým však existovala na území 
hlavního města již předtím. První záchranná služba 
– pod názvem „Humanitní společnost pro záchranu 
zdánlivě mrtvých a v náhlém nebezpečí smrti se 
ocitnuvších“ – byla založena roku 1798. 
Jednatelem „Rettungsanstaltu“ byl Adalbert 
Vincenc Zarda, doktor filozofie a lékařského 
umění, emeritní profesor policejní medicíny a člen 
Royal Human Society v Londýně. 

 
V roce 1857 se na doporučení barona 

Päumanna, tehdejšího ředitele c. k. Policie pražské, 
přihlašuje 36 dobrovolníků nejrůznějších profesí 

a ustavuje společně „Pražský dobrovolný sbor ochranný“. Pouze tři členové sboru byli zdravotníky. Cílem tohoto sboru 
je: „ochrániti co jest ochrany hodno, zachrániti v každém druhu nebezpečí jak životy lidské, tak i majetek spoluobčanů 
dobrovolně, neohroženě a nezištně“. Žádost byla na c. k. místodržitelství zaslána 27. listopadu 1857 a souhlas, spolu se 
schválením instrukcí, vydává c. k. místodržitelství již 8. prosince téhož roku. Následuje nařízení c. k. policejního 
ředitelství všem okresním komisařstvím, aby „mužstvo stráže Sbor ve všem konání podporovalo“. Členové družstva 
jsou označeni červeno-bílou stuhou na levé paži, později sborovým odznakem. 

 
Autorem výtvarného návrhu známky a dopisnice je akademický malíř a grafik Petr Foltera. Dopisnici vytiskla 

Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem. 
 
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 15 Kč a platí od 7. listopadu 2012 do odvolání. 

 
 

Praha 1. listopadu 2012 
 

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