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SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 
 
 

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 24. května 2011 
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9          Čj ČTÚ-45 059/2011-610 

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 12. května 2011 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních 
podmínek, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Ke dni 1. 7. 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 12. května 2011, ve znění dodatečných úprav ze dne 18. května 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), 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) a 21. dubna 2011 (čj. 37 522/2011-610) správní orgán 
vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek. 

Dne 12. května 2011 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou poštovních 
podmínek v článku 4, kterou upravila dne 18. května 2011. 

Navržená změna poštovních podmínek zavádí možnost přidělovat poštovní směrovací číslo nejen adresní poště, 
která v místě dodání poštovní zásilky dodává, nebo zvláštní poštovní směrovací číslo adresátovi, ale nově i místu 
dodání. Adresáti tak v některých případech budou moci namísto poštovního směrovacího čísla a názvu adresní pošty 
uvádět ve své adrese název své obce, jako místa dodání, a poštovní směrovací číslo. 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. 
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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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46 

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 14. června  2011 
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9          Čj ČTÚ-51 956/2011-610 

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 6. června 2011 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek, 
vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Ke dni 1. 8. 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. června 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), 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) a 24. května 2011 
(čj. ČTÚ-45 059/2011-610) správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek. 

Dne 6. června 2011 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou poštovních 
podmínek v článcích 153, 154, 158, 162, 170, 177, 181, 183, 184, 190, 196, 197, 200, 202 až 204, 206, 222, 234, 242, 
243, 249, 256, 259, 276, 280, 283, 287, 290, 292, 298, 301, 323, 327, 329, 349, 353, 360, 361, 364, 369 a 371. 

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 odvolatel disponuje zaručeným elektronickým 
podpisem, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu: podatelna@ctu.cz. 

mailto:podatelna@ctu.cz
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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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47 
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 20. června  2011 
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9          Čj ČTÚ-53 589/2011-610 

 

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 6. června 2011 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek, 
vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Ke dni 1. 8. 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 10. června 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), 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) a 14. června 2011 (čj. ČTÚ-51 956/2011-610) správní orgán vyslovil souhlas se změnou 
těchto poštovních podmínek. 

Dne 10. června 2011 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnou poštovních 
podmínek v článku 52. 

Navržená změna poštovních podmínek navazuje na změnu článku 4 poštovních podmínek a zavádí možnost 
používat v adrese poštovních poukázek poštovní směrovací číslo přidělené místu dodání a název místa dodání, namísto 
poštovního směrovacího čísla a názvu adresní pošty. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:podatelna@ctu.cz


216 POŠTOVNÍ VĚSTNÍK                                                          Částka 7/2011 

 
45 

CENOVÉ ROZHODNUTÍ 

Český telekomunikační úřad vydal dne 7. července 2011 cenové rozhodnutí č. CR/P/07.2011-1, kterým se mění 
cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. CR/P/12.2005-1 ze dne 16. prosince 2005, 
čj.  40 587/2005-611, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí, ve znění 
cenového rozhodnutí č. CR/P/01.2007-1 ze dne 12. ledna 2007, čj. 50 397/2006-611, cenového rozhodnutí 
č. CR/P/12.2007-2 ze dne 3. prosince 2007, čj. 78 022/2007-611, a cenového rozhodnutí  č. CR/P/07.2010-1 ze dne 
30. července 2010, čj. 75 929/2010-611. Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 4. srpna 2011 a je závazné pro 
Českou poštu, s.p. 

 
____________________________________________ 

 
 
 

Český telekomunikační úřad            Praha 7. července 2011 
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9            Čj. ČTÚ-54 610/2011-611 

 
 

Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., 
o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě § 34a zákona 
č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, toto 

cenové  rozhodnutí č. CR/P/07.2011-1, 

kterým se mění cenové  rozhodnutí  Českého telekomunikačního úřadu č. CR/P/12.2005-1 ze dne 16. prosince 2005, 
čj. 40 587/2005-611, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí, ve znění 
cenového rozhodnutí č. CR/P/01.2007-1 ze dne 12. ledna 2007, čj. 50 397/2006-611, cenového rozhodnutí 
č. CR/P/12.2007-2 ze dne 3. prosince 2007, čj. 78 022/2007-611, a cenového rozhodnutí  č. CR/P/07.2010-1 ze dne 
30. července 2010, čj. 75 929/2010-611, takto: 

 
 

Článek 1 
 

V části 3/3 přílohy k cenovému  rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1 ze dne 16. prosince 2005, čj. 40 587/2005-611, 
kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí, tabulka „Zařazení zemí do 
cenových skupin“ zní: 

 
„Zařazení zemí do cenových skupin 

Poř. 
číslo Země 

Cenová skupina pro 
standardní balík do 

zahraničí 

Cenová skupina pro 
standardní balík do 

zahraničí za sníženou cenu 

1 Afghánistán 59 10 
2 Albánie 52 4 
3 Alžírsko 54 5 
4 Andora 54 4 
5 Angola 59 10 
6 Anguilla 58 10 
7 Antigua a Barbuda 58 10 
8 Argentina 60 9 
9 Arménie 60 10 

10 Aruba 58 9 
11 Austrálie 59 9 
12 Ázerbájdžán 58 10 
13 Bahamy 58 10 
14 Bahrajn 56 10 
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Poř. 
číslo Země 

Cenová skupina pro 
standardní balík do 

zahraničí 

Cenová skupina pro 
standardní balík do 

zahraničí za sníženou cenu 

15 Bangladéš 56 10 
16 Barbados 56 10 
17 Belgie 55 5 
18 Belize 58 10 
19 Bělorusko 52 2 
20 Benin 56 9 
21 Bermudy 56 10 
22 Bhútán 59 10 
23 Bolívie 60 10 
24 Bosna a Hercegovina 55 6 
25 Botswana 59 9 
26 Brazílie 58 8 
27 Britské ind. – oc. území 56 9 
28 Britské Panenské  ostrovy 58 10 
29 Brunej 59 10 
30 Bulharsko 52 6 
31 Burkina Faso 60 10 
32 Burundi 58 10 
33 Čad 58 10 
34 Čína 59 9 
35 Dánsko 51 2 

 - Faerské ostrovy 51 6 
 - Grónsko 56 10 

36 Dominika 58 10 
37 Dominikánská republika 56 10 
38 Džibutsko 58 10 
39 Egypt 52 4 
40 Ekvádor 56 8 
41 Eritrea 58 10 
42 Estonsko 52 6 
43 Etiopie 56 10 
44 Falklandy 56 9 
45 Fidži 60 8 
46 Filipíny 60 8 
47 Finsko 55 5 
48 Francie 52 4 
49 Francouzská Guyana 59 10 
50 Francouzská jižní území - - 
51 Francouzská Polynésie 60 10 
52 Gabon 58 10 
53 Gambie 58 10 
54 Ghana 56 10 
55 Gibraltar 55 4 
56 Grenada 58 10 
57 Gruzie 56 10 
58 Guadeloupe 60 10 
59 Guatemala 59 10 
60 Guinea 56 9 
61 Guinea – Bissau 58 10 
62 Guyana 56 10 
63 Haiti 58 10 
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Poř. 
číslo Země 

Cenová skupina pro 
standardní balík do 

zahraničí 

Cenová skupina pro 
standardní balík do 

zahraničí za sníženou cenu 

64 Honduras 60 10 
65 Hongkong 59 10 
66 Chile 59 9 
67 Chorvatsko 51 4 
68 Indie 56 8 
69 Indonésie 59 8 
70 Irák 54 - 
71 Írán 56 9 
72 Irsko (kromě Severního Irska) 51 4 
73 Island 56 5 
74 Itálie 51 2 
75 Izrael 56 5 
76 Jamajka 58 10 
77 Japonsko 59 10 
78 Jemen 58 10 
79 Jižní Afrika 58 8 
80 Jordánsko 56 6 
81 Kajmanské ostrovy 59 10 
82 Kambodža - - 
83 Kamerun 58 10 
84 Kanada 56 9 
85 Kapverdy 58 9 
86 Katar 56 10 
87 Kazachstán 56 10 
88 Keňa 56 10 
89 Kiribati 60 9 
90 Kolumbie 56 9 
91 Komory 58 10 
92 Kongo 58 10 
93 Konžská dem.republika 58 10 
94 Korejská lid.dem.rep. 59 10 
95 Korea 58 9 
96 Kostarika 59 10 
97 Kuba 58 9 
98 Kuvajt 56 9 
99 Kypr 54 2 
100 Kyrgyzstán 56 10 
101 Laos 59 10 
102 Lesotho 59 9 
103 Libanon 52 6 
104 Libérie 58 10 
105 Libye 54 5 
106 Lichtenštejnsko 51 4 
107 Litva 55 5 
108 Lotyšsko 51 4 
109 Lucembursko 51 2 
110 Macao 56 10 
111 Madagaskar 58 10 
112 Maďarsko 52 4 
113 Makedonie 52 6 
114 Malajsie 58 8 
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Poř. 
číslo Země 

Cenová skupina pro 
standardní balík do 

zahraničí 

Cenová skupina pro 
standardní balík do 

zahraničí za sníženou cenu 

115 Malawi 59 10 
116 Maledivy 60 10 
117 Mali 58 10 
118 Malta 55 6 
119 Maroko 56 5 
120 Marshallovy ostrovy 59 8 
121 Martinik 58 10 
122 Mauricius 59 10 
123 Mauritánie 58 10 
124 Mexiko 59 8 
125 Mikronésie 56 8 
126 Moldavsko 55 4 
127 Monako 54 4 
128 Mongolsko 59 10 
129 Montserrat 58 10 
130 Mosambik 59 10 
131 Myanmar 58 10 
132 Namibie 59 10 
133 Nauru 60 8 
134 Německo  53 3 
135 Nepál 59 10 
136 Niger 56 10 
137 Nigérie 56 9 
138 Nikaragua 60 10 
139 Nizozemské Antily 58 9 
140 Nizozemsko 51 2 
141 Norsko 54 4 
142 Nová Kaledonie 60 9 
143 Nový Zéland 60 10 

 - Cookovy ostrovy 60 10 
 - Niue 60 10 

144 Omán 56 9 
145 Pákistán 58 9 
146 Palau 57 7 
147 Panama 59 10 
148 Papua – Nová Guinea 60 10 
149 Paraguay 60 10 
150 Peru 60 9 
151 Pitcairnovy ostrovy 60 9 
152 Pobřeží Slonoviny 58 10 
153 Polsko 50 1 
154 Portoriko 59 9 
155 Portugalsko 56 6 
156 Rakousko 51 2 
157 Réunion 59 10 
158 Rovníková Guinea 56 8 
159 Rumunsko 55 5 
160 Rusko 56 6 
161 Rwanda 58 10 
162 Řecko 55 6 
163 S. Helena 59 9 
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Poř. 
číslo Země 

Cenová skupina pro 
standardní balík do 

zahraničí 

Cenová skupina pro 
standardní balík do 

zahraničí za sníženou cenu 

164 S. Kitts a Nevis 58 10 
165 S. Lucie 58 10 
166 S. Marino 51 2 
167 S. Pierre a Miquelon 58 10 
168 S. Tomé a Principe 58 9 
169 S. Vincenc a Grenadiny 59 10 
170 Salvador 59 10 
171 Saúdská Arábie 58 9 
172 Senegal 56 10 
173 Seychely 59 10 
174 Sierra Leone 58 10 
175 Singapur 59 8 
176 Slovensko - 1 
177 Slovinsko 51 4 
178 Somálsko 56 8 
179 Spojené arabské emiráty 56 8 
180 Spojené státy americké 57 7 
181 Srbsko a Černá Hora 52 5 
182 Srí Lanka 59 8 
183 Středoafrická republika 58 10 
184 Súdán 56 10 
185 Surinam 58 10 
186 Svazijsko 58 9 
187 Sýrie 55 4 
188 Šalamounovy ostrovy 60 8 
189 Španělsko 55 4 
190 Švédsko 55 5 
191 Švýcarsko 52 4 
192 Tádžikistán 56 8 
193 Taiwan 59 9 
194 Tanzanie 59 9 
195 Thajsko 56 8 
196 Togo 58 10 
197 Tonga 60 9 
198 Trinidad a Tobago 58 10 
199 Tristan da Cunha 59 9 
200 Tunisko 56 4 
201 Turecko 55 5 
202 Turkmenistán 56 10 
203 Turks a Caicos 58 10 
204 Tuvalu 60 9 
205 Uganda 59 10 
206 Ukrajina 52 4 
207 Uruguay 60 10 
208 Uzbekistán 56 10 
209 Vanuatu 60 8 
210 Vatikán 51 2 
211 Velká Británie a Severní Irsko 54 4 
212 Venezuela 59 10 
213 Vietnam 56 8 
214 Wallis a Futuna 60 9 
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Poř. 
číslo Země 

Cenová skupina pro 
standardní balík do 

zahraničí 

Cenová skupina pro 
standardní balík do 

zahraničí za sníženou cenu 

215 Zambie 59 10 
216 Západní Samoa 60 9 
217 Zimbabwe 59 10 

“                

 
Článek 2 
Účinnost 

Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 4. srpna 2011. 
 
 
 
 

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

Českého telekomunikačního úřadu 
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Opatření č. 45              Příloha k rozhodnutí čj. ČTÚ-45 059/2011-610 

ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK, 
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu čj. ČTÚ- 45 059/2011-610 

ze dne 24.5.2011 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, čj. 21 373/2011-610, čj. 20 557/2011-610,čj. 26 300/2011-610, čj. 33 570/2011-610 
a čj. 37 522/2011-610 se mění takto: 
 

V čl. 4 odst. 2 písmena d) a e) znějí: 

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

e) název adresní pošty, případně název místa dodání.“. 
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Opatření č. 46              Příloha k rozhodnutí čj. ČTÚ-51 956/2011-610 

ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK, 
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu čj. ČTÚ 51 956/2011-610 

ze dne 14.6.2011 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, 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 a čj. ČTÚ-45 059/2011-610 se mění takto: 
 

1. V článku 153 odst. 1 písm. b) se za slovo „balík“ vkládají slova „a cenný balík“. 

2. V článku 153 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 2 319 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“. 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6. 

3. V článku 153 odst. 5 se za slovo „balíku“ vkládají slova „a cenného balíku“. 

4. V článku 153 odst. 6 se za slovo „balíku“ vkládají slova „a cenného balíku“. 

5. V článku 154 odstavce 5 a 6 znějí: 

„5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet délky a obvodu 
200 cm. 

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

6. V článku 158 odst. 3 se částka „115 980 Kč“ nahrazuje částkou „34 794 Kč“. 

7. V článku 158 odstavec 8 zní: 

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

8. V článku 162 odstavec 8 zní: 

„8. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet délky a obvodu 
300 cm.“. 

9. V článku 162 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní: 

„9. 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 délky a obvodu 300 cm.“. 

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12. 
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10. V článku 170 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 14 845 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“. 

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8. 

11. V článku 170 odst. 5 se za slovo „balíku“ vkládají slova „a cenného balíku“. 

12. V článku 170 odst. 6 se za slovo „balíku“ vkládají slova „a cenného balíku“. 

13. V článku 177 se odstavec 5 zrušuje. 

14. V článku 181 odst. 4 se částka „11 453 Kč“ nahrazuje částkou „19 339 Kč“. 

15. V článku 183 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

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

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6. 

16. V článku 183 odst. 4 se za slovo „balíku“ vkládají slova „a cenného balíku“. 

17. V článku 183 odst. 5 se za slovo „balíku“ vkládají slova „a cenného balíku“. 

18. V článku 184 odst. 3 se částka „9 858 Kč“ nahrazuje částkou „19 670 Kč“. 

19. V článku 184 odstavec 4 zní: 

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

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

b) v ostatních případech: 30 kg.“. 

20. V článku 190 odst. 4 se částka „18 933 Kč“ nahrazuje částkou „28 995 Kč“. 

21. V článku 196 se odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5. 

22. V článku 196 odstavec 4 zní: 

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

23. V článku 197 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 7 625 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“. 

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6. 

24. V článku 197 odst. 4 se za slovo „balíku“ vkládají slova „a cenného balíku“. 

25. V článku 197 odst. 5 se za slovo „balíku“ vkládají slova „a cenného balíku“. 
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26. V článku 200 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 adresáta.“. 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7. 

27. V článku 202 se odstavec 4 zrušuje. 

28. V článku 203 odst. 3 se částka „23 688 Kč“ nahrazuje částkou „102 729 Kč“. 

29. V článku 204 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 služeb standardní balík a cenný balík 1 celní prohláška. 

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

30. V článku 206 odst. 1 písm. b) se za slovo „balík“ vkládají slova „a cenný balík“. 

31. V článku 206 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí: 

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

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

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 6 až 9. 

32. V článku 206 odst. 6 se za slovo „balíku“ vkládají slova „a cenného balíku“. 

33. V článku 206 odst. 7 se za slovo „balíku“ vkládají slova „a cenného balíku“. 

34. V článku 206 odstavec 8 zní: 

„8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb standardní balík a cenný balík peníze, drahé kovy a kameny, 
cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem 
obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 122 odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí.“. 

35. V článku 222 odstavce 2 a 3 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 nebo arabsky, 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg.“. 
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36. V článku 222 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí: 

„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet délky a obvodu 300 cm. 

5. V případě služby standardní balík odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 
odst. 10).“. 

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

37. V článku 234 odstavec 5 zní: 

„5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet délky a obvodu 200 cm.“. 

38. V článku 242 odst. 1 písm. b) se za slovo „balík“ vkládají slova „a cenný balík“. 

39. V článku 242 odst. 2 písm. b) se za slovo „balík“ vkládají slova „a cenný balík“. 

40. V článku 242 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 37 896 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“. 

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8. 

41. V článku 242 odstavec 5 zní: 

„5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 

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

b) v ostatních případech: 30 kg.“. 

42. V článku 242 odst. 6 se za slovo „balíku“ vkládají slova „a cenného balíku“. 

43. V článku 242 odstavec 7 zní: 

„7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služby 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. 122 odst. 4 neplatí.“. 

44. V článku 243 odst. 3 se částka „14 845 Kč“ nahrazuje částkou „104 816 Kč“. 

45. V článku 249 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

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

46. V článku 256 odst. 1 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“. 

47. V článku 256 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 anglicky, francouzsky nebo arabsky.“. 

48. V článku 256 se odstavec 7 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 7 až 10. 
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49. V článku 259 odstavec 1 zní: 

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

50. V článku 276 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.“. 

51. V článku 280 odstavce 4 a 5 znějí: 

„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet délky a obvodu 
200 cm. 

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

52. V článku 283 odstavce 1 až 4 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 4 celní prohlášky. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 

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

b) v ostatních případech: 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet délky a obvodu 300 cm.“. 

53. V článku 287 se odstavec 7 zrušuje. 

54. V článku 290 odst. 1 písm. b) se za slovo „balík“ vkládají slova „a cenný balík“. 

55. V článku 290 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 4 378 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“. 

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6. 

56. V článku 290 odst. 4 se za slovo „balíku“ vkládají slova „a cenného balíku“. 

57. V článku 290 odst. 5 se za slovo „balíku“ vkládají slova „a cenného balíku“. 

58. V článku 292 odstavec 5 zní: 

„5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služby 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. 122 odst. 4 neplatí.“. 
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59. V článku 298 odstavce 1 a 2 znějí: 

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

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

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

b) v případě služby standardní balík anglicky.“. 

60. V článku 298 odstavec 4 zní: 

„4. 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 150 cm, součet délky a obvodu 300 cm.“. 

61. V článku 301 odstavec 2 zní: 

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

62. V článku 301 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. 

63. V článku 323 odstavce 1 a 2 znějí: 

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

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

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

b) v případě služby standardní balík anglicky.“. 

64. V článku 323 odstavec 4 zní: 

„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet délky a obvodu 300 cm.“. 

65. V článku 327 se odstavec 7 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7. 

66. V článku 329 odstavec 3 zní: 

„3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 

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

b) v ostatních případech: 30 kg.“. 

67. V článku 349 odst. 1 písm. b) se za slovo „balík“ vkládají slova „a cenný balík“. 
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68. V článku 349 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

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

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 8 698 Kč, 

b) v ostatních případech: 4 929 Kč.“. 

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

69. V článku 349 odst. 4 se za slovo „balíku“ vkládají slova „a cenného balíku“. 

70. V článku 349 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 a čl. 123 odst. 14): délka 105 cm, součet 
délky a obvodu 200 cm, 

b) v ostatních případech: délka 200 cm, součet délky a obvodu 300 cm.“. 

71. V článku 353 odstavec 4 zní: 

„4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet délky a obvodu 300 cm.“. 

72. V článku 360 odstavec 5 zní: 

„5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služby 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. 122 odst. 4 neplatí.“. 

73. V článku 361 odstavce 5 a 6 znějí: 

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

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze a drahé kovy: 7 670 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 115 980 Kč. 

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

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

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze a drahé kovy: 7 670 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 115 980 Kč.“. 

74. V článku 361 se odstavec 7 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 8 až 15 se označují jako odstavce 7 až 14. 

75. V článku 361 odstavec 11 zní: 

„11. 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.“. 

76. V článku 364 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.“. 
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77. V článku 369 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

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

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

78. V článku 369 odstavec 5 zní: 

„5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet délky a obvodu 300 cm.“. 

79. V článku 369 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

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

80. V článku 371 odst. 1 písm. b) se za slovo „balík“ vkládají slova „a cenný balík“. 

81. V článku 371 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 5 914 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14).“. 

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6. 

82. V článku 371 odst. 4 se za slovo „balíku“ vkládají slova „a cenného balíku“. 

83. V článku 371 odst. 5 se za slovo „balíku“ vkládají slova „a cenného balíku“. 
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Opatření č. 47              Příloha k rozhodnutí čj. ČTÚ-53 589/2011-610 

ZMĚNA POŠTOVNÍCH PODMÍNEK, 
s níž byl rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu čj. ČTÚ-53 589/2011-610 

ze dne 20.6.2011 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, 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 a čj. ČTÚ-51 956/2011-610 se mění takto: 
 

V čl. 52 odst. 2 písmena d) a e) znějí: 

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

e) název adresní pošty, případně název místa dodání.“. 
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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. 

 
____________________________________________ 

 
 

49 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

MISTROVSTVÍ EVROPY VE VOLEJBALE MUŽŮ 2011 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 31. srpna 2011 
příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 20 Kč u příležitosti Mistrovství Evropy 
ve volejbale mužů 2011. Na známce jsou vyobrazeny siluety volejbalistů s míčem. 

Po velmi úspěšném mistrovství světa žen v basketbalu, které se v loňském roce 
konalo v Brně, Ostravě a Karlových Varech, kdy naše reprezentantky vybojovaly stříbrné 
medaile, dostávají možnost představit se našemu publiku reprezentanti jiného míčového 
sportu, v ČR ještě populárnějšího než je basketbal – volejbalisté. Tentokrát jde o mužskou 
reprezentaci, která v loňském roce v Itálii na mistrovství světa vybojovala desáté místo. 

O uspořádání mistrovství Evropy se podělíme se sousedním Rakouskem a očekávané 
tuhé boje proběhnou ve dvou českých a ve dvou rakouských městech. U našich sousedů 
bude dějištěm Vídeň a Innsbruck, na českém území se bude hrát v Praze a v Karlových 
Varech. 

Vrcholný evropský turnaj se do České republiky vrací přesně po deseti letech. V roce 2001 v Ostravě vybojovali 
naši reprezentanti čtvrté místo.  

Zápasy ve skupinách se budou hrát 10. − 12. září 2011. Finálové vyvrcholení uvidí Vídeň 18. září 2011.  

Autorem výtvarného návrhu emise je BcA. Pavel Švejda, student Ústavu umění a designu Západočeské 
univerzity v Plzni. 

Známku o rozměrech 23 x 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., plnobarevným ofsetem 
v tiskových listech po 50 kusech. 

Známka má katalogové číslo 690 a platí od 31. srpna 2011 do odvolání. 
 
 
Praha 4. srpna 2011 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti 
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO ARŠÍKU 
OCHRANA PŘÍRODY: ŠUMAVA – BIOSFÉRICKÁ REZERVACE UNESCO 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 31. srpna 2011 v emisi Ochrana přírody 

příležitostný poštovní aršík se 4 známkami a 4 kupóny s chráněnými druhy živočichů a rostlin nacházejícími se na 
území Šumavy. Aršík uzavírá současnou šestici biosférických rezervací na našem území. 
 

1) 10 Kč – Tetřev hlušec (Tetrao urogallus), 
Kos horský (Turdus torquatus) 
Okáč rudopásmý (Erebia euryale) 
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2) 14 Kč – Žluťásek borůvkový (Colias palaeno) 
Prstnatec Traunsteinerův (Dactylorhiza traunsteineri). 
 

3) 18 Kč – Tetřívek obecný (Tetrao tetrix), 
Šídlo sítinové (Aeshna juncea)  
Los evropský (Alces alces)  

 
4) 20 Kč – Rys ostrovid (Lynx lynx)  

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus).  
 

Čtyři kupóny doplňují celkovou kompozici aršíku. 

Význam Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava byl umocněn v roce 1990, kdy byla téměř celá 
oblast spolu se sousedním německým národním parkem Bavorský les vyhlášena v rámci mezinárodního programu 
UNESCO Člověk a biosféra jako biosférická rezervace. Cílem biosférické rezervace Šumava je trvale uchovávat 
typickou šumavskou krajinu se všemi jejími tradičními prvky, včetně způsobu hospodaření. 
 
 

 
 

Biosférická rezervace Šumava se nalézá v horské oblasti podél rakouské a bavorské hranice. Celá byla ovlivněna 
aktivitami lidí a také často využívána již od 10. století (např. dolování zlata či sklářství). Šumava je také posledním 
velkým středoevropským územím s extenzivním způsobem využití. Pralesovité horské lesy, jezera glaciálního původu, 
rašeliniště, řeky a jejich kaňony, to vše jsou hodnoty, které se do dnešní doby uchovaly a kterými území oplývá. Les je 
zde přítomen na více než 65 % rozlohy biosférické rezervace (květnaté a acidofilní bučiny, horské smrčiny, rašelinné 
bory). Zdejší rašeliniště jsou bezesporu nejzajímavějším prvkem.  

V oblasti žije celá řada druhů vzácných zvířat. Zajímavý je výskyt severské myšivky horské, vzácně zde také žije 
pro Šumavu nepůvodní druh – rys ostrovid, z volně žijících ptáků potom tetřev hlušec a tetřívek obecný. V pramenné 
oblasti řeky Blanice má největší výskyt v České republice perlorodka říční. 

Autory aršíku jsou ak. malíři a grafici Libuše a Jaromír Knotkovi, do rytiny některé části aršíku a obálky prvního 
dne vydání převedl grafik a rytec Martin Srb. 

Známky o rozměrech obrazové části 50 x 40 mm (10 Kč, 18 Kč a 20 Kč) a 23 x 40 mm (14 Kč) na aršíku 
o velikosti 118,5 mm x 170 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., archovou kombinací s plnobarevným 
ofsetem ve spojení s černou rytinou.  

Známky mají katalogová čísla A 691 – A 694 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 31. srpna 2011 do 
odvolání. 
 
 
Praha 4. srpna 2011 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti 
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51 
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ PÍSMENOVÉ ZNÁMKY 

W. A. MOZART 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 31. srpna 
2011 výplatní poštovní známku s nominální hodnotou zastoupenou písmenem 
„E“. Písmeno „E“ odpovídá ceně za prioritní obyčejné zásilky do 20 g do 
evropských zemí podle Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění 
(ke dni vydání 20 Kč). 

Na známce je vyobrazen dirigující Mozart, v pozadí s originální 
partiturou z opery Don Giovanni a budova Stavovského divadla. 

Autorkou výtvarného návrhu známky je ak. malířka a grafička Marina 
Richterová, autorem liniové rozkresby známky je grafik a rytec Martin Srb. 

Známky o rozměrech 52 x 30 mm, které budou vydávány pouze v sešitkové úpravě po 6 kusech, vytiskla 
Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., plnobarevným ofsetem. Na levé vnitřní straně známkového sešitku je nad krátkým 
textem umístěn monogram WM. Na zadní straně je pod krátkým textem umístěn čárový kód, logo České pošty, s.p. 
a hologram, který slouží jako ochranný prvek. 

Známka má katalogové číslo 695 a platí od 31. srpna 2011 do odvolání. 
 
 
Praha 4. srpna 2011 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti 
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE 
60 LET OD ZAČÁTKŮ VÝROBY VOZÍTKA VELOREX 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 31. srpna 2011 příležitostnou poštovní dopisnici 

„60 let od začátků výroby vozítka Velorex“ s natištěnou známkou s nominální hodnotou zastoupenou písmenem„A“. 
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). 

Velorex, známý v Česku pod přezdívkami hadrák, hadraplán, hadrolet, montgomerák, velouš, netopýr nebo 
prchající stan, je původně tříkolové vozítko s trubkovým rámem potaženým koženkou (údajně jediné homologované 
vozidlo s plátěnou karoserií na světě). Jeho konstruktéry jsou bratři František a Mojmír Stránští. Velorex byl vyráběn 
původně jako malosériová výroba bratrů Stránských, později po znárodnění ve velodružstvu Solnice jako vozítko pro 
invalidy. Po ukončení výroby tříkolových Velorexů (bylo vyrobeno cca 15 tisíc kusů) byly vyráběny ještě čtyřkolové 
Velorexy (cca 1500 kusů), slávy svých tříkolových předchůdců však nedosáhly. 
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Na známce je vyobrazeno vozítko Velorex. Pod známkou se nachází mikrolinka s mikrotextem Česká pošta, 

PTC, 2011. V obrazové části dopisnice je Velorex jedoucí po silnici u symbolického patníku s číslovkou „60“ a za ním 
v pozadí mávající turista. 

Autorem výtvarného návrhu známky a dopisnice je ak. malíř a grafik Jiří Bouda. 

Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., plnobarevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn 
hologram, který slouží jako ochranný prvek. 

Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 15 Kč a platí od 31. srpna 2011 do odvolání. 
 
 
Praha 4. srpna 2011 
 

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

 
 

53 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE 

ČESKÝ LES V IZRAELI 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 31. srpna 2011 příležitostnou poštovní dopisnici 
„Český les v Izraeli“ s natištěnou známkou s nominální hodnotou zastoupenou písmenem „Z“. Písmeno „Z“ odpovídá 
ceně pro prioritní obyčejné zásilky do 20 g do mimoevropských zemí podle Ceníku základních poštovních služeb 
v aktuálním znění (ke dni vydání 21 Kč). 

Po vzniku Státu Izrael se v tehdejším Československu zrodila myšlenka – založit v poušti a financovat 
Československý les. Mezinárodní vývoj a zmrazení politických vztahů s Izraelem, však tento projekt zmařily. Česká 
pobočka KKL – JNF ideu Českého lesa obnovila a sbírá finanční prostředky na jeho výsadbu v Negevské poušti, 
poblíže starobylého města Ber Sheva. S mimořádným ohlasem se setkalo odhalení základního kamene prvních 10 ha 
Českého lesa v závěru roku 2005. Od té doby se  les rozrostl na dvojnásobek. Své symbolické stromy v Izraeli zasadili 
také prezident republiky Václav Klaus, bývalý předseda vlády Mirek Topolánek, Cyril Svoboda a další osobnosti. 
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Na známce jsou symbolicky vyobrazeny hvězdičky a nápis Český les v Izraeli. Pod známkou se nachází 
mikrolinka s mikrotextem Česká pošta, PTC, 2011. V obrazové části dopisnice jsou hvězdičky, které jsou symbolem 
Davidovy hvězdy – symbolu židovského národa. Davidovu hvězdu tvoří dva na sobě obrácené trojúhelníky. Spojnicemi 
jejich vrcholů přes střed obrazce vzniknou zobrazené šesticípé hvězdičky. 

Autorem výtvarného návrhu známky a dopisnice je grafik Aleš Najbrt. 

 

Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., plnobarevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn 
hologram, který slouží jako ochranný prvek. 

Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 26 Kč a platí od 31. srpna 2011 do odvolání. 
 
 
Praha 4. srpna 2011 
 

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