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SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 
 
 
 

1 
VYSLOVENÍ SOUHLASU SE ZMĚNOU POŠTOVNÍCH PODMÍNEK 

 
 

Podle § 23 odst. 6 zákona č. 29/2000 Sb., zákon o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, může 
Český telekomunikační úřad vyslovit souhlas se změnou poštovních podmínek, jestliže mu Česká pošta, s.p. předloží 
návrh jejich nového znění. Rozhodnutí se podle § 32 zákona o poštovních službách zveřejní v Poštovním věstníku. 
 
 
 

____________________________________________ 
 
 
 
Český telekomunikační úřad                   Praha 20. prosince 2007 
 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9                    Čj. 82 545/2007-608 

 
 
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“), 
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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 23. listopadu 2007 o vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek, rozhodl 
takto: 

 

Ke dni 1. 1. 2008 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 23. listopadu 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, 26. června 2007, 21. srpna 2007, 26. září 2007 a 
19. listopadu 2007 správní orgán vyslovil souhlas se změnou těchto poštovních podmínek. 

Dne 23. listopadu 2007 zaslala Česká pošta správnímu orgánu žádost o vyslovení souhlasu se změnami 
v článcích 112, 118-120, 122, 151-371, 454 a 465. 

Navržené změny poštovních podmínek 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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2 
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. 1. 2008, s nímž vyslovil 
souhlas svým rozhodnutím čj. 82 545/2007-608 ze dne 20. 12. 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, čj. 40 328/2007-608, čj. 57 147/2007-608, čj. 63 088/2007-608 a čj. 75 263/2007-608, se mění 
takto: 
 

1. V článku 112 odst. 3 se částka „10 192 Kč“ nahrazuje částkou „9 555 Kč“. 

2. V článku 118 odst. 2 větě první a třetí se částka „1 019 Kč“ nahrazuje částkou „955 Kč“. 

3. V článku 119 odst. 4 větě první a třetí se částka „5 096 Kč“ nahrazuje částkou „4 777 Kč“. 

4. V článku 120 odst. 4 větě první a třetí se částka „1 019 Kč“ nahrazuje částkou „955 Kč“. 

5. V článku 122 odst. 5 se částka „1 358 Kč“ nahrazuje částkou „1 274 Kč“ a částka „152 Kč“ se nahrazuje částkou 
„143 Kč“. 

6. Články 151 až 371 včetně nadpisů znějí: 

„Článek 151 
Zahraniční podmínky – Afghánistán 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky. 

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

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

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

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

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

Článek 152 
Zahraniční podmínky – Albánie 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 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 albánsky, anglicky nebo francouzsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky. 

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

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

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

b) v ostatních případech: 25 kg. 

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

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

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

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

Článek 153 
Zahraniční podmínky – Alžírsko 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky. 

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 8 981 Kč. Odesílatel nemůže požádat 
o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

Článek 154 
Zahraniční podmínky – Andorra 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 20 066 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 
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2. Pokud odesílatel v případě služby standardní balík požádá o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10), 
musí na poštovní zásilku a na průvodku uvést poznámku ”Livrable en gare de la Tour de Carol (Pyrenées-
Orientales)”. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 110 682 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

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

Článek 155 
Zahraniční podmínky – Angola 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky. 

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

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. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

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

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

Článek 156 
Zahraniční podmínky – Anguilla 

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

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

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

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: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 
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6. V případě služby standardní balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 157 
Zahraniční podmínky – Antigua a Barbuda 

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

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

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

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg. 

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

Článek 158 
Zahraniční podmínky – Argentina 

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

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

Článek 159 
Zahraniční podmínky – Arménie 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

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

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

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. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 12 740 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

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

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 9 555 Kč, 

b) v ostatních případech: 19 110 Kč. 

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

7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky 
a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky 
neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 121 odst. 5, čl. 122 
odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

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

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

Článek 160 
Zahraniční podmínky – Aruba 

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

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

3. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána v Oranjestadu, odesílatel může zvolit službu cenné 
psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty: 
12 740 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 24 493 Kč. 

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

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

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

Článek 161 
Zahraniční podmínky – Austrálie 

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

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

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

4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 79 627 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

5. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 79 627 Kč. 

6. V případě služeb cenné psaní a cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a kameny, 
cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121 odst. 2 a čl. 123 odst. 2 neplatí. 

7. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 
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8. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 
200 cm. 

9. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky 
a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky 
neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 121 odst. 5, čl. 122 
odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

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

Článek 162 
Zahraniční podmínky – Ázerbájdžán 

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

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

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

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

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty: 
12 740 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 63 702 Kč. 

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

5. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 63 702 Kč. 

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

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

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

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

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

Článek 163 
Zahraniční podmínky – Bahamy 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg. 

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

5. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 
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6. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní 
smlouvy. 

Článek 164 
Zahraniční podmínky – Bahrajn 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

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

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

Článek 165 
Zahraniční podmínky – Bangladéš 

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní; to neplatí, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi 
určení celnímu řízení. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 955 Kč. Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za 
sníženou cenu (čl. 112 odst. 9).  

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg. 

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

6. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka podnik za škodu 
vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 
odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 

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

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

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

Článek 166 
Zahraniční podmínky – Barbados 

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 5 191 Kč. Odesílatel nemůže požádat 
o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 
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5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

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

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

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

Článek 167 
Zahraniční podmínky – Belgie 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

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

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 14 014 Kč, 

b) v ostatních případech: 127 404 Kč. 

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

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): délka 175 cm, součet všech tří 
rozměrů 300 cm, 

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

5. Pokud není služba poskytnuta za sníženou cenu, odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat 
o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou. 

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

7. V případě služeb standardní balík a cenný balík, pokud není služba poskytnuta za sníženou cenu, může odesílatel 
požádat o doplňkovou službu dobírka. Nejvyšší přípustná dobírková částka činí 40 000 Kč, nejnižší přípustná 
dobírková částka činí 4 000 Kč. Dobírková částka se uvádí v Kč. 

8. Pokud není služba poskytnuta za sníženou cenu, odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 168 
Zahraniční podmínky – Belize 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

Článek 169 
Zahraniční podmínky – Bělorusko 

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

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

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

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

4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 28 665 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

5. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 28 665 Kč. 

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

7. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): délka 150 cm, součet všech tří 
rozměrů 300 cm, 

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

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

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

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

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

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

Článek 170 
Zahraniční podmínky – Benin 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 4 celní prohlášky. 

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

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

4. 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. 

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

7. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka podnik za škodu 
vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 
odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 

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

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

Článek 171 
Zahraniční podmínky – Bermudy 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

Článek 172 
Zahraniční podmínky – Bhútán 

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

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

3 Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg. 

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

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

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

Článek 173 
Zahraniční podmínky – Bolívie 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

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

b) v ostatních případech: 30 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí 

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

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

5. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka podnik za škodu 
vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 
odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 

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

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

Článek 174 
Zahraniční podmínky – Bosna a Hercegovina 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

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

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

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Službu lze poskytnout 
jen za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

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

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

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

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

Článek 175 
Zahraniční podmínky – Botswana 

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 1 592 Kč. Službu lze poskytnout jen 
za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí  

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): 30 kg. 

b) v ostatních případech: 20 kg. 

5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 
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6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

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

Článek 176 
Zahraniční podmínky – Brazílie 

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 63 702 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

5. V případě služeb cenné psaní a cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a kameny, 
cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121 odst. 2 a čl. 123 odst. 2 neplatí. 

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

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

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

Článek 177 
Zahraniční podmínky – Britské indickooceánské území 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

Článek 178 
Zahraniční podmínky – Britské Panenské ostrovy 

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

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

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

b) v případě služby standardní balík anglicky. 

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

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

Článek 179 
Zahraniční podmínky – Brunej 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg. 

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

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

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

Článek 180 
Zahraniční podmínky – Bulharsko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 24 366 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 24 366 Kč.  

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

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

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

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

7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky 
a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky 
neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 121 odst. , čl. 122 odst. 
4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

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

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

Článek 181 
Zahraniční podmínky – Burkina Faso 

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

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

3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel a obyčejná slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem 
poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení. 
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4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty: 
12 740 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 20 066 Kč. 

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

5. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána ve větším místě, odesílatel může zvolit službu cenný 
balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 12 581 Kč.  

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

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

8. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka podnik za škodu 
vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 
odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 

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

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

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

Článek 182 
Zahraniční podmínky – Burundi 

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

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

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

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty: 
12 740 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 52 012 Kč. 

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

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

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

Článek 183 
Zahraniční podmínky – Cookovy ostrovy 

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

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 
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3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

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

Článek 184 
Zahraniční podmínky – Čad 

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

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

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 4 013 Kč. Odesílatel nemůže požádat 
o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí 

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

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

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

Článek 185 
Zahraniční podmínky – Černá Hora 

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

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

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

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

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

9. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená 
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu 
vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 
118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 
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10. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

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

Článek 186 
Zahraniční podmínky – Čína 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 27 901 Kč. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 26 531 Kč. 

5. V případě služeb cenné psaní a cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a kameny, 
cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121 odst. 2 a čl. 123 odst. 2 neplatí. 

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

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

8. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka podnik za škodu 
vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 
odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 

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

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

Článek 187 
Zahraniční podmínky – Dánsko 

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč; má-li být poštovní 
zásilka podle své poštovní adresy dodána v Grónsku, nejvyšší přípustná udaná cena činí pouze 73 671 Kč. 
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč; má-li být poštovní 
zásilka podle své poštovní adresy dodána v Grónsku, nejvyšší přípustná udaná cena činí pouze 76 442 Kč. 
Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 
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7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

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

Článek 188 
Zahraniční podmínky – Dominika 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

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

Článek 189 
Zahraniční podmínky – Dominikánská republika 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

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

b) v ostatních případech: 30 kg. 

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

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

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

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

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

Článek 190 
Zahraniční podmínky – Džibutsko 

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

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

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

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

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty: 
12 740 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 20 066 Kč. 
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Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

5. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 20 798 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

8. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka podnik za škodu 
vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 
odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 

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

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

Článek 191 
Zahraniční podmínky – Egypt 

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

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

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

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9): 3 981 Kč, 

b) v ostatních případech: 39 813 Kč. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 39 813 Kč. 

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

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

7. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka podnik za škodu 
vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 
odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 

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

9. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb standardní balík a cenný balík tekutiny, skleněné a jiné křehké 
předměty, podnik za škodu vzniklou poškozením poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení 
čl. 122 odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

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

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

Článek 192 
Zahraniční podmínky – Ekvádor 

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

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny 
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a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka španělsky nebo anglicky, 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

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

b) v ostatních případech: 30 kg. 

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

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

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

Článek 193 
Zahraniční podmínky – Eritrea 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

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

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

Článek 194 
Zahraniční podmínky – Estonsko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 31 851 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 47 776 Kč. 

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

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

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

6. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 
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7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

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

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

Článek 195 
Zahraniční podmínky – Etiopie 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

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

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

Článek 196 
Zahraniční podmínky – Falklandy 

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

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

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

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

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

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

Článek 197 
Zahraniční podmínky – Fidži 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

6. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní 
smlouvy. 
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Článek 198 
Zahraniční podmínky – Filipíny 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služby standardní balík tekutiny, skleněné a jiné křehké předměty, podnik za 
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě 
ustanovení čl. 122 odst. 4 neplatí. 

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

Článek 199 
Zahraniční podmínky – Finsko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

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

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

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

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

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

Článek 200 
Zahraniční podmínky – Francie 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 20 066 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 110 682 Kč. 

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

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

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

Článek 201 
Zahraniční podmínky – Francouzská Guyana 

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

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky. 
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3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí, 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty: 
12 740 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 20 066 Kč, 

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

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 110 682 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

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

Článek 202 
Zahraniční podmínky – Francouzská jižní území 

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

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

3. Odesílatel nemůže zvolit službu standardní balík. 

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

Článek 203 
Zahraniční podmínky – Francouzská Polynésie 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 26 022 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

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

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

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

Článek 204 
Zahraniční podmínky – Gabon 

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

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

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní francouzsky, 
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b) v případě služeb standardní balík a cenný balík francouzsky nebo anglicky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 3 981 Kč. Odesílatel nemůže požádat 
o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 10 383 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

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

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

Článek 205 
Zahraniční podmínky – Gambie 

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

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

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

b) v případě služby standardní balík anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg. 

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

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

Článek 206 
Zahraniční podmínky – Ghana 

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

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

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

Článek 207 
Zahraniční podmínky – Gibraltar 

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

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 
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3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

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

Článek 208 
Zahraniční podmínky – Grenada 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

Článek 209 
Zahraniční podmínky – Gruzie 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní 4 celní prohlášky, 

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

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

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 6 370 Kč. Odesílatel nemůže požádat 
o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 31 851 Kč. 

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

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

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

8. V případě služeb cenné psaní a cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a kameny, 
cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121 odst. 2 a čl. 123 odst. 2 neplatí. 

9. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky 
a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky 
neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 121 odst. 5, čl. 122 
odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 
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10. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

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

Článek 210 
Zahraniční podmínky – Guadeloupe 

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

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

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

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty: 
12 740 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 20 066 Kč. 

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

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 110 682 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

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

Článek 211 
Zahraniční podmínky – Guatemala 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

Článek 212 
Zahraniční podmínky – Guinea 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 20 703 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm, 
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b) v ostatních případech: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

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

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

Článek 213 
Zahraniční podmínky – Guinea–Bissau 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 4 celní prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 

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

b) v ostatních případech: 30 kg. 

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

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

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

Článek 214 
Zahraniční podmínky – Guyana 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

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

Článek 215 
Zahraniční podmínky – Haiti 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

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

b) v ostatních případech: 25 kg. 

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

5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 
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Článek 216 
Zahraniční podmínky – Honduras 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí 

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

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

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

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

Článek 217 
Zahraniční podmínky – Hongkong 

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

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

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

Článek 218 
Zahraniční podmínky – Chile 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška. 

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

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

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

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

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

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

Článek 219 
Zahraniční podmínky – Chorvatsko 

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

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

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

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

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

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

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

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

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

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

Článek 220 
Zahraniční podmínky – Indie 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

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

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

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 48 317 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 
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4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 47 808 Kč. 

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

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): délka 150 cm, součet všech tří 
rozměrů 300 cm, 

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

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

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

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

Článek 221 
Zahraniční podmínky – Indonésie 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí 

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

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

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

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

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

Článek 222 
Zahraniční podmínky – Irák 

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

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

3. Odesílatel nemůže zvolit službu standardní balík. 

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

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

6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 
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Článek 223 
Zahraniční podmínky – Írán 

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

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

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 16 753 Kč. 

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

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

6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, standardní balík a cenný balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné 
předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; 
v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 122 odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

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

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

Článek 224 
Zahraniční podmínky – Irsko (kromě Severního Irska) 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 33 634 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 2 643 Kč. 

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

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

Článek 225 
Zahraniční podmínky – Island 

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

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

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní anglicky, dánsky, francouzsky, 
islandsky, německy, norsky nebo švédsky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky, dánsky, norsky nebo švédsky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

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

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 127 404 Kč, 

b) v ostatních případech: 104 025 Kč. 
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5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí  

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): 30 kg, 

b) v ostatních případech: 20 kg. 

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

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

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

Článek 226 
Zahraniční podmínky – Itálie 

1. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána v Livigno nebo Campione d'Italia, ustanovení článku 
113 neplatí. V takovém případě musí být k poštovní zásilce připojeny 2 celní prohlášky. Celní prohlášky, celní 
nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky nebo italsky. 

2. V případě podle odstavce 1 službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, 
doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem 
poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 80 614 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 52 012 Kč. 

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

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

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

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

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

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

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

Článek 227 
Zahraniční podmínky – Izrael 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 
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5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 228 
Zahraniční podmínky – Jamajka 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

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

b) v ostatních případech: 10 kg. 

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

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

Článek 229 
Zahraniční podmínky – Japonsko 

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

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

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

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

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

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

Článek 230 
Zahraniční podmínky – Jemen 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky. 

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

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

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 
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6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

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

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

Článek 231 
Zahraniční podmínky – Jižní Afrika 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

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

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

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

Článek 232 
Zahraniční podmínky – Jordánsko 

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

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

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

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

b) v ostatních případech: 30 kg. 

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

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

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

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 
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Článek 233 
Zahraniční podmínky – Kajmanské ostrovy 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška. 

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

3. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy dodána na 
ostrovech Grand Cayman, Little Cayman a Cayman Brac. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

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

Článek 234 
Zahraniční podmínky – Kambodža 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky. 

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

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

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

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

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

Článek 235 
Zahraniční podmínky – Kamerun 

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 110 682 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 
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5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

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

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

Článek 236 
Zahraniční podmínky – Kanada 

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

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

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

4. Odesílatel nemůže zvolit službu doporučený tiskovinový pytel. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

Článek 237 
Zahraniční podmínky – Kapverdy 

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

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

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 10 415 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí  

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

b) v ostatních případech: 20 kg. 

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

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

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

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

Článek 238 
Zahraniční podmínky – Katar 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní prohlášky, 
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b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 

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

b) v ostatních případech: 30 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí 

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

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

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

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

Článek 239 
Zahraniční podmínky – Kazachstán 

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

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

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

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

3. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána v místech Almaty, Astana nebo Uralsk, odesílatel může 
zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127404 Kč. Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí 
služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

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

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

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

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

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

Článek 240 
Zahraniční podmínky – Keňa 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 2 celní prohlášky. 
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2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo francouzsky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 2 866 Kč. Odesílatel nemůže požádat 
o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 2 866 Kč. Odesílatel nemůže požádat 
o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí  

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

b) v ostatních případech: 30 kg. 

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

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

Článek 241 
Zahraniční podmínky – Kiribati 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

Článek 242 
Zahraniční podmínky – Kolumbie 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška. 

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

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

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

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

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

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

Článek 243 
Zahraniční podmínky – Komory 

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

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

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

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty: 
12 740 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 41 406 Kč. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 16 307 Kč. 

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

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

Článek 244 
Zahraniční podmínky – Kongo 

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

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

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

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty: 
12 740 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 31 978 Kč. 

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

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

5. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána ve větším místě, odesílatel může zvolit službu cenný 
balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 39 813 Kč. Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou 
cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

8. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka podnik za škodu 
vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 
odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 

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

10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 
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Článek 245 
Zahraniční podmínky – Konžská demokratická republika 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 4 celní prohlášky. 

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

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

b) v případě služby standardní balík francouzsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

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

b) v ostatních případech: 30 kg. 

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

5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služby standardní balík tekutiny, skleněné a jiné křehké předměty, podnik za 
škodu vzniklou poškozením poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 122 odst. 4 neplatí. 

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

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

Článek 246 
Zahraniční podmínky – Korejská lidově demokratická republika 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

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

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

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

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

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

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 26 691 Kč. Službu lze poskytnout jen 
za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

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

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

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

Článek 247 
Zahraniční podmínky – Korejská republika 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

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

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

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

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

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 127 404 Kč, 

b) v ostatních případech: 31 851 Kč. 

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

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

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

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

Článek 248 
Zahraniční podmínky – Kostarika 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 
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6. V případě služby standardní balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 249 
Zahraniční podmínky – Kuba 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška. 

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

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

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

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

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

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

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

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

Článek 250 
Zahraniční podmínky – Kuvajt 

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 45 387 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

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

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

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 
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Článek 251 
Zahraniční podmínky – Kypr 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

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

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

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

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

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

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

9. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na území Severokyperské turecké republiky, na 
poskytnutí poštovní služby se vztahují zahraniční podmínky podle článku 355. 

Článek 252 
Zahraniční podmínky – Kyrgyzstán 

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

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

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

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty: 
12 740 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 31 851 Kč. 

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

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 31 851 Kč. 

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

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

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

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

9. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní odesílatel může podle čl. 134 žádat 
o změnu poštovní smlouvy. 
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Článek 253 
Zahraniční podmínky – Laos 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

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

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

Článek 254 
Zahraniční podmínky – Lesotho 

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 1 274 Kč. 

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

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

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

Článek 255 
Zahraniční podmínky – Libanon 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky. 

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

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

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

6. Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 115 odst. 5, čl. 116 odst. 7, čl. 117 odst. 8, 
čl. 118 odst. 5, čl. 119 odst. 7, čl. 120 odst. 8, čl. 121 odst. 9, čl. 122 odst. 10). 
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7. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka podnik za škodu 
vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 
odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 

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

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

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

Článek 256 
Zahraniční podmínky – Libérie 

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 10 383 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

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

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

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

Článek 257 
Zahraniční podmínky – Libye 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

Článek 258 
Zahraniční podmínky – Lichtenštejnsko 

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 31 851 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 
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4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 31 851 Kč. 

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

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 240 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

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

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

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

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

Článek 259 
Zahraniční podmínky – Litva 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

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

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

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

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

7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky 
a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky 
neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 121 odst. 5, čl. 122 
odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

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

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

Článek 260 
Zahraniční podmínky – Lotyšsko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 31 851 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 31 851 Kč. 

3. V případě služby cenné psaní obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, 
šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121 odst. 2 neplatí. 

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

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

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

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

9. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služby cenný balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky 
a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky 
neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 123 odst. 7 neplatí. 

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

11. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní, 
standardní balík nebo cenný balík odesílatel může požádat o doplňkovou službu dobírka. Nejvyšší přípustná 
dobírková částka činí 2 000 USD. Dobírková částka se uvádí v USD. Odesílatel může požadovat, aby mu byla 
dobírková částka vyplacena převodem na určený účet. 

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

Článek 261 
Zahraniční podmínky – Lucembursko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

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

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

5. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): délka 200 cm, součet všech tří 
rozměrů 300 cm, 

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

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

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

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 
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Článek 262 
Zahraniční podmínky – Macao 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška. 

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

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

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty: 
12 740 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 92 367 Kč. 

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

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

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

b) v ostatních případech: 30 kg. 

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

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

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

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

Článek 263 
Zahraniční podmínky – Madagaskar 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

5. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka podnik za škodu 
vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 
odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 

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

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

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 
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Článek 264 
Zahraniční podmínky – Maďarsko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

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

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

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. 

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

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

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

9. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní, 
standardní balík a cenný balík odesílatel může požádat o doplňkovou službu dobírka. Nejvyšší přípustná dobírková 
částka činí 2 500 EUR. Dobírková částka se uvádí v EUR. Odesílatel může požadovat, aby mu byla dobírková 
částka vyplacena v hotovosti nebo převodem na určený účet. 

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

Článek 265 
Zahraniční podmínky – Makedonie 

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

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

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 52 012 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 52 012 Kč. 

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

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

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

8. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 
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9. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

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

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

Článek 266 
Zahraniční podmínky – Malajsie 

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 31 213 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 31 213 Kč. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí  

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): 20 kg, 

b) v ostatních případech: 30 kg. 

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

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

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

Článek 267 
Zahraniční podmínky – Malawi 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

Článek 268 
Zahraniční podmínky – Maledivy 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 4 celní prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška. 
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2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 

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

b) v ostatních případech: 30 kg. 

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

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

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

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

Článek 269 
Zahraniční podmínky – Mali 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky. 

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

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

b) v případě služby standardní balík francouzsky. 

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

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 

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

b) v ostatních případech: 30 kg. 

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

6. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka podnik za škodu 
vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 
odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 

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

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

9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 
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Článek 270 
Zahraniční podmínky – Malta 

1. 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. 

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

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

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

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

Článek 271 
Zahraniční podmínky – Maroko 

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

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

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 120 237 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 110 650 Kč. 

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

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

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

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

Článek 272 
Zahraniční podmínky – Marshallovy ostrovy 

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

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

3. Odesílatel nemůže zvolit službu doporučený tiskovinový pytel. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 
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Článek 273 
Zahraniční podmínky – Martinik 

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

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

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

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty: 
12 740 Kč, 

b)  má-li poštovní zásilka jiný obsah: 20 066 Kč. 

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

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 110 682 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

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

Článek 274 
Zahraniční podmínky – Mauricius 

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 služeb standardní balík a cenný balík francouzsky. 

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. 123 odst. 14). 

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

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

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

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

Článek 275 
Zahraniční podmínky – Mauritánie 

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

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

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

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

3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel a obyčejná slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem 
poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení. 
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4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 14 969 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

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

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

7. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka podnik za škodu 
vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 
odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 

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

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

Článek 276 
Zahraniční podmínky – Mexiko 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

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

Článek 277 
Zahraniční podmínky – Mikronésie 

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

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

3. Odesílatel nemůže zvolit službu doporučený tiskovinový pytel. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

Článek 278 
Zahraniční podmínky – Moldavsko 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 4 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky, rumunsky nebo rusky. 
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3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 63 702 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 63 702 Kč. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí  

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): 20 kg, 

b) v ostatních případech: 30 kg. 

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

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

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

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

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

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

Článek 279 
Zahraniční podmínky – Monako 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 20 066 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 110 682 Kč. 

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

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

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

Článek 280 
Zahraniční podmínky – Mongolsko 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky. 

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

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

b) v případě služby standardní balík anglicky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 10 383 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 
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4. V případě služby cenné psaní obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, 
šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121 odst. 2 neplatí. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

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

Článek 281 
Zahraniční podmínky – Montserrat 

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

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

Článek 282 
Zahraniční podmínky – Mosambik 

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

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

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

b) v případě služby standardní balík portugalsky nebo francouzsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

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

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

Článek 283 
Zahraniční podmínky – Myanmar 

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

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

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

b) v případě služby standardní balík anglicky. 

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

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10kg. 
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5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

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

Článek 284 
Zahraniční podmínky – Namibie 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

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

b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky. 

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

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

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

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

Článek 285 
Zahraniční podmínky – Nauru 

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

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

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 1 592 Kč. 

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

5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): délka 200 cm, součet všech tří 
rozměrů 300 cm, 

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

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

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

Článek 286 
Zahraniční podmínky – Německo 

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

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

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty: 
12 740 Kč, 

b)  má-li poštovní zásilka jiný obsah: 127 404 Kč. 
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Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

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

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

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

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

Článek 287 
Zahraniční podmínky – Nepál 

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

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

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

b) v případě služby standardní balík anglicky nebo španělsky. 

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

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

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

6. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a standardní balík 
podnik za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě 
ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

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

Článek 288 
Zahraniční podmínky – Niger 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

5. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka podnik za škodu 
vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 
odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 
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6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní 
smlouvy. 

Článek 289 
Zahraniční podmínky – Nigérie 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená 
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu 
vzniklou ztrátou poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 
odst. 4 neplatí. 

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. V případě služby standardní balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 290 
Zahraniční podmínky – Nikaragua 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 5 celních prohlášek, 

b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky nebo španělsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

5. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 291 
Zahraniční podmínky – Niue 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 
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5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

6. V případě služby standardní balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 292 
Zahraniční podmínky – Nizozemské Antily 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní anglicky, nizozemsky, francouzsky 
nebo španělsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky, nizozemsky nebo španělsky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí, 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty: 
12 740 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 23 600 Kč. 

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 293 
Zahraniční podmínky – Nizozemsko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 104 057 Kč.  

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

5. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 294 
Zahraniční podmínky – Norsko 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní anglicky, dánsky, finsky, francouzsky, 
norsky, německy nebo švédsky, 
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b) v případě služby standardní balík anglicky, dánsky, francouzsky, norsky, německy nebo švédsky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 295 
Zahraniční podmínky – Nová Kaledonie 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní  1 celní prohláška, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 2 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty: 
12 740 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 40 132 Kč. 

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 38 125 Kč. Službu lze poskytnout jen 
za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí  

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): 20 kg, 

b) v ostatních případech: 30 kg. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 296 
Zahraniční podmínky – Nový Zéland 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 
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3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 22 391 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). Službu cenné psaní nelze zvolit, má-li být poštovní 
zásilka podle své poštovní adresy dodána na Tokelau. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 22 407 Kč. Službu cenný balík nelze 
zvolit, má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na Tokelau. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. Má-li být standardní balík dodán na 
Tokelau, nejvyšší přípustná hmotnost činí 20 kg. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky 
a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky 
neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 121 odst. 5, čl. 122 
odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

8. V případě služeb standardní balík a cenný balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 297 
Zahraniční podmínky – Omán 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo arabsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 298 
Zahraniční podmínky – Pákistán 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 18 950 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 18 950 Kč. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí  

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): 20 kg, 

b) v ostatních případech: 30 kg. 
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6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 299 
Zahraniční podmínky – Palau 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo francouzsky. 

3. Odesílatel nemůže zvolit službu doporučený tiskovinový pytel. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 31 851 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 
200 cm. 

7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 300 
Zahraniční podmínky – Panama 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka francouzsky nebo španělsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky nebo španělsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg, 

b) v ostatních případech: 30 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 301 
Zahraniční podmínky – Papua-Nová Guinea 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 



Částka 1/2008 POŠTOVNÍ VĚSTNÍK  65  

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 3 185 Kč.  
Službu lze poskytnout jen za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 
200 cm. 

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. V případě služeb standardní balík a cenný balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 302 
Zahraniční podmínky – Paraguay 

1. K poštovní zásilce musí být připojeno 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 6 celních prohlášek, 

b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky nebo španělsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg, 

b) v ostatních případech: 30 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 303 
Zahraniční podmínky – Peru 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky, francouzsky nebo španělsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky nebo španělsky. 

3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený 
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající 
v zemi určení celnímu řízení. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg, 

b) v ostatních případech: 30 kg. 
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5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 304 
Zahraniční podmínky – Pitcairnovy ostrovy 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

Článek 305 
Zahraniční podmínky – Pobřeží slonoviny 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky nebo anglicky. 

3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel a obyčejná slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem 
poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení. 

4. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána ve větším místě, odesílatel může zvolit službu cenné 
psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty: 
12 740 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 16 562 Kč. 

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

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. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

7. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka podnik za škodu 
vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 
odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 

8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

9.  Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 
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Článek 306 
Zahraniční podmínky – Polsko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 250 cm, součet všech tří rozměrů 
350 cm. 

5. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 
150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 307 
Zahraniční podmínky – Portoriko 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo francouzsky. 

3. Odesílatel nemůže zvolit službu doporučený tiskovinový pytel. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 31 851 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 
200 cm. 

7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 308 
Zahraniční podmínky – Portugalsko 

1. Hmotnost obyčejné zásilky v případě podle čl. 115 odst. 6 může činit až 250 g. 

2. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 
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6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 309 
Zahraniční podmínky – Rakousko 

1. Hmotnost obyčejné zásilky v případě podle čl. 115 odst. 6 může činit až 250 g. 

2. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

6. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

9. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní odesílatel může podle čl. 134 žádat 
o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 310 
Zahraniční podmínky – Réunion 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 110 682 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 311 
Zahraniční podmínky – Rovníková Guinea 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 
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2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny  

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka francouzsky nebo španělsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky, francouzsky nebo španělsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg, 

b) v ostatních případech: 10 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

5. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy dodána ve 
větším místě. 

6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 312 
Zahraniční podmínky – Rumunsko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

5. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 
105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

6. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

9. V případě služeb cenné psaní a cenný balík odesílatel může požádat o doplňkovou službu dobírka. Nejvyšší 
přípustná dobírková částka činí 550 USD. Dobírková částka se uvádí v USD. Odesílatel může požadovat, aby mu 
byla dobírková částka vyplacena převodem na určený účet. 

10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 313 
Zahraniční podmínky – Rusko 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky, anglicky nebo rusky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 
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5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

7. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 
105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

8. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

9. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

10. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

11. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 314 
Zahraniční podmínky – Rwanda 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka francouzsky,  

b) v případě služby standardní balík anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg, 

b) v ostatních případech: 30 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 315 
Zahraniční podmínky – Řecko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
400 cm. 
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5. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 
150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 316 
Zahraniční podmínky – S. Helena 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo francouzsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

Článek 317 
Zahraniční podmínky – S. Kitts a Nevis 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 1 celní prohláška, 

b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

6. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní 
smlouvy. 

Článek 318 
Zahraniční podmínky – S. Lucie 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 
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Článek 319 
Zahraniční podmínky – S. Marino 

1. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 52 012 Kč. 

2. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

3. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

4. Pokud není služba poskytnuta za sníženou cenu, v případě podle čl. 122 odst. 8 písm. b) a čl. 123 odst. 10 písm. b) 
se služba poskytne za zvýšenou cenu. 

5. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 320 
Zahraniční podmínky – S. Pierre a Miquelon 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2 Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 321 
Zahraniční podmínky – S. Tomé a Principe 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny  

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka francouzsky nebo portugalsky, 

b) v případě služby standardní balík francouzsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg, 

b) v ostatních případech: 30 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

5. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy dodána ve 
větším místě. 

6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

 

 



Částka 1/2008 POŠTOVNÍ VĚSTNÍK  73  

Článek 322 
Zahraniční podmínky – S. Vincenc a Grenadiny 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní 2 celní prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo francouzsky. 

3. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána v Kingstown, odesílatel může zvolit službu cenné 
psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 2 070 Kč. Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou 
cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg. 

5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 323 
Zahraniční podmínky – Salvador 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky nebo španělsky. 

3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený 
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající 
v zemi určení celnímu řízení. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

6. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy dodána ve 
větším místě. 

7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

9. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní 
smlouvy. 

Článek 324 
Zahraniční podmínky – Samoa 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 7 007 Kč. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 
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5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 
200 cm. 

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. V případě služeb standardní balík a cenný balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 325 
Zahraniční podmínky – Saúdská Arábie 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo arabsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg, 

b) v ostatních případech: 30 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služby standardní balík tekutiny, skleněné a jiné křehké předměty, podnik za 
škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě 
ustanovení čl. 122 odst. 4 neplatí. 

6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík věci podle čl. 102 odst. 2, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo 
úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 
odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 326 
Zahraniční podmínky – Senegal 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny  

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní francouzsky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík francouzsky nebo anglicky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 19 110 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 20 448 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 
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5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí  

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): 20 kg, 

b) v ostatních případech: 30 kg. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

7. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka podnik za škodu 
vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 
odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 

8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená 
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu 
vzniklou ztrátou poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 
odst. 4 neplatí. 

9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 327 
Zahraniční podmínky – Seychely 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní anglicky nebo francouzsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí, 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty: 
12 740 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 31 851 Kč. 

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg, 

b) v ostatních případech: 30 kg. 

5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 328 
Zahraniční podmínky – Sierra Leone 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 4 celní prohlášky. 
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2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

6. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový patel a doporučená slepecká zásilka odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní 
smlouvy. 

Článek 329 
Zahraniční podmínky – Singapur 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 104 025 Kč, 

b) v ostatních případech: 127 404 Kč. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

8. V případě služeb standardní balík a cenný balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 330 
Zahraniční podmínky – Slovensko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 1 000 000 Kč.  

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 1 000 000 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

5. Pokud není služba poskytnuta za sníženou cenu, v případě podle čl. 122 odst. 8 písm. b) a čl. 123 odst. 10 písm. b) 
se služba poskytne za zvýšenou cenu. 

6. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

7. V případě služby standardní balík je částka podle čl. 122 odst. 4 dána součtem pevné částky 955 Kč a částky 95 Kč 
za každý i započatý kilogram hmotnosti standardního balíku; ustanovení článku 122 odst. 5 neplatí. 
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8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

9. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

10. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní, 
standardní balík a cenný balík odesílatel může požádat o doplňkovou službu dobírka. Nejvyšší přípustná dobírková 
částka činí 1 000 000 Kč. Dobírková částka se uvádí v CZK. Odesílatel může požadovat, aby mu byla dobírková 
částka vyplacena v hotovosti nebo převodem na určený účet. 

11. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 331 
Zahraniční podmínky – Slovinsko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

5. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 332 
Zahraniční podmínky – Somálsko 

Poštovní služby do Somálska se neposkytují. 

Článek 333 
Zahraniční podmínky – Spojené arabské emiráty 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní 1 celní prohláška, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 2 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny  

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní anglicky nebo arabsky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 
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7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

8. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní odesílatel může podle čl. 134 žádat 
o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 334 
Zahraniční podmínky – Spojené státy americké 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Odesílatel nemůže zvolit službu doporučený tiskovinový pytel. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 109 822 Kč. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 
200 cm. 

7. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 335 
Zahraniční podmínky – Srbsko 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána v jiném místě než v Kosovu, odesílatel může zvolit 
službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby 
za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána v jiném místě než v Kosovu, odesílatel může zvolit 
službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí  

a) má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána v Kosovu: 20 kg, 

b) má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána v jiném místě: 30 kg. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 
200 cm. 

7. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána v jiném místě než v Kosovu, přičemž služba není 
poskytnuta za sníženou cenu, v případě podle čl. 122 odst. 8 písm. b) a čl. 123 odst. 10 písm. b) se služba poskytne 
za zvýšenou cenu. 

8. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána v jiném místě než v Kosovu, odesílatel může podle 
čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou. 

9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 336 
Zahraniční podmínky – Srí Lanka 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 
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3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 828 Kč. Odesílatel nemůže požádat 
o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

6. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 337 
Zahraniční podmínky – Středoafrická republika 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny  

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny  

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka francouzsky, 

b) v případě služby standardní balík francouzsky nebo anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 338 
Zahraniční podmínky – 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. 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 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm, 

b) v ostatních případech: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služby standardní balík věci podle čl. 102 odst. 2, tekutiny, skleněné a jiné 
křehké předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky 
neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 122 odst. 4 neplatí. 

6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 



80 POŠTOVNÍ VĚSTNÍK                                                            Částka 1/2008 

Článek 339 
Zahraniční podmínky – Surinam 

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 nizozemsky, 

b) v případě služby standardní balík anglicky, francouzsky nebo nizozemsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

5. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 340 
Zahraniční podmínky – Svazijsko 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 341 
Zahraniční podmínky – Sýrie 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní 1 celní prohláška, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 3 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, arabsky nebo francouzsky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 72 780 Kč. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky 
a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky 
neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 121 odst. 5, čl. 122 
odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 
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8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 342 
Zahraniční podmínky – Šalomounovy ostrovy 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

5. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 343 
Zahraniční podmínky – Španělsko 

1. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána v enklávách Ceuta, Melilla nebo Kanárské ostrovy, 
ustanovení článku 113 neplatí. V takovém případě musí být k poštovní zásilce připojeny 2 celní prohlášky. Celní 
prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky nebo španělsky. 

2. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 80 614 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 79 340 Kč. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

5. Nejvyšší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená 
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu 
vzniklou ztrátou poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 
odst. 4 neplatí. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 344 
Zahraniční podmínky – Švédsko 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 31 851 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

3. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm, 

b) v ostatních případech: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

4. V případě podle čl. 122 odst. 8 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 150 cm, součet 
všech tří rozměrů 200 cm. 
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5. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní odesílatel může podle čl. 134 žádat 
o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 345 
Zahraniční podmínky – Švýcarsko 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní 2 celní prohlášky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky, italsky nebo německy. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 31 851 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 31 851 Kč. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 
350 cm. 

7. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 
150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

9. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 346 
Zahraniční podmínky – Tádžikistán 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny  

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní rusky nebo v jazyce země určení, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík francouzsky, anglicky nebo španělsky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty: 
12 740 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 31 851 Kč. 

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 30 162 Kč. Službu lze poskytnout jen 
za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 
200 cm. 
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7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

9. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 347 
Zahraniční podmínky – Taiwan 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo čínsky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 31 851 Kč. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 31 851 Kč, 

b) v ostatních případech: 20 766 Kč. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): 30 kg, 

b) v ostatních případech: 20 kg. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na ostrově Matsu 
nebo Quemoy: 10 kg. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 348 
Zahraniční podmínky – Tanzanie 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, cenné psaní a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné 
předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; 
v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 121 odst. 5 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 349 
Zahraniční podmínky – Thajsko 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 
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3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 31 851 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14): 10 415 Kč, 

b) v ostatních případech: 31 851 Kč. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí  

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): 20 kg, 

b) v ostatních případech: 30 kg. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 350 
Zahraniční podmínky – Togo 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky nebo anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

5. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy dodána ve 
větším místě. 

6. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka podnik za škodu 
vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 
odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 

7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 351 
Zahraniční podmínky – Tonga 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo francouzsky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 12 198 Kč. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): 20 kg, 

b) v ostatních případech: 10 kg. 

5. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 
200 cm. 
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6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 352 
Zahraniční podmínky – Trinidad a Tobago 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 353 
Zahraniční podmínky – Tristan da Cunha 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo francouzsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

Článek 354 
Zahraniční podmínky – Tunisko 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní arabsky nebo francouzsky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík arabsky, francouzsky nebo anglicky. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 38 730 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 52 027 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 355 
Zahraniční podmínky – Turecko 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky, francouzsky nebo turecky. 
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3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 20 798 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 20 798 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

7. V případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka podnik za škodu 
vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 
odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí. 

8. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb standardní balík a cenný balík tekutiny, skleněné a jiné křehké 
předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; 
v takovém případě ustanovení čl. 122 odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

9. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

10. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

11. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 356 
Zahraniční podmínky – Turkmenistán 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny  

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní anglicky, rusky nebo turkmensky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky, rusky, turkmensky nebo francouzsky. 

3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený 
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající 
v zemi určení celnímu řízení. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty: 
12 740 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 15 925 Kč. 

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“. 

5. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 15 925 Kč. 

6. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

7. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

8. V případě služeb cenné psaní a cenný balík obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a kameny, 
cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121 odst. 2 a čl. 123 odst. 2 neplatí. 
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9. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

10. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 357 
Zahraniční podmínky – Turks a Caicos 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 10 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 358 
Zahraniční podmínky – Tuvalu 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo francouzsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

5. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

Článek 359 
Zahraniční podmínky – Uganda 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 3 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní 
smlouvy. 
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Článek 360 
Zahraniční podmínky – Ukrajina 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo francouzsky. 

3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený 
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající 
v zemi určení celnímu řízení. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze: 6 688 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 127 404 Kč. 

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

5. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

6. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg. 

7. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 
300 cm. 

8. V případě podle čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 
105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

9. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

10. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka 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. 

11. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta. 

12. V případě služeb cenné psaní a cenný balík odesílatel může požádat o doplňkovou službu dobírka. Nejvyšší 
přípustná dobírková částka činí 2 000 USD. Dobírková částka se uvádí v USD. Odesílatel může požadovat, aby mu 
byla dobírková částka vyplacena v hotovosti nebo převodem na určený účet. 

13. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 361 
Zahraniční podmínky – Uruguay 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 2 celní prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky, francouzsky nebo španělsky, 

b) v případě služby standardní balík francouzsky nebo španělsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg, 
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b) v ostatních případech: 30 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

5. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

6. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 362 
Zahraniční podmínky – Uzbekistán 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 3 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka a cenné psaní anglicky, francouzsky nebo rusky, 

b) v případě služeb standardní balík a cenný balík anglicky, francouzsky nebo španělsky. 

3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený 
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající 
v zemi určení celnímu řízení. 

4. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 

a) jsou-li obsahem poštovní zásilky peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty: 
12 740 Kč, 

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 113 580 Kč. 

Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9).“. 

5. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 127 404 Kč. 

6. V případě služby cenné psaní obsahem poštovní zásilky nemohou být peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, 
šperky a obdobně cenné předměty; ustanovení čl. 121 odst. 2 neplatí. 

7. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

8. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

9. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky 
a obdobně cenné předměty, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky 
neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4, čl. 121 odst. 5, čl. 122 
odst. 4 a čl. 123 odst. 7 neplatí. 

10. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

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. 

Článek 363 
Zahraniční podmínky – Vanuatu 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 
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2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky nebo francouzsky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

5. V případě služby standardní balík odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 364 
Zahraniční podmínky – Vatikán 

1. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 52 012 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

2. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 52 012 Kč. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 
200 cm. 

5. Odesílatel může podle čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní 
zásilkou. 

6. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená 
slepecká zásilka peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, podnik za škodu 
vzniklou ztrátou poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 
odst. 4 neplatí. 

7. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

8. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 365 
Zahraniční podmínky – Velká Británie a Severní Irsko 

1. Hmotnost obyčejné zásilky v případě podle čl. 115 odst. 6 může činit až 250 g. 

2. Hmotnost obyčejného tiskovinového pytle a doporučeného tiskovinového pytle může činit nejvýše 20 kg. 

3. Odesílatel může zvolit službu cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 89 182 Kč. Službu cenné psaní nelze 
zvolit, má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na ostrovech Jersey, Guernsey a Man. Odesílatel 
nemůže požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 14 014 Kč. Službu lze poskytnout jen 
za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

Službu cenný balík nelze zvolit, má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na ostrovech Jersey, 
Guernsey a Man.“. 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí  

a) má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána na ostrově Jersey: 10 kg, 

b) má-li být poštovní zásilka  podle své adresy dodána v jiném místě: 30kg. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí 

a) má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána na ostrově Guernsey: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 
200 cm, 
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b) má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v jiném místě, 

1. 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, 

2. v ostatních případech: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

Článek 366 
Zahraniční podmínky – Venezuela 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 4 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka anglicky, francouzsky nebo španělsky, 

b) v případě služby standardní balík španělsky. 

3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučený 
tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající 
v zemi určení celnímu řízení. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí  

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg, 

b) v ostatních případech: 30 kg. 

5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 367 
Zahraniční podmínky – Vietnam 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Službu obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel a obyčejná slepecká zásilka nelze zvolit, jestliže je obsahem 
poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení. 

4. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 

5. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

6. Službu standardní balík lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své poštovní adresy dodána ve 
větším místě. 
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7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel, doporučená 
slepecká zásilka a standardní balík peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém 
případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4, čl. 120 odst. 4 a čl. 122 odst. 4 neplatí. 

8. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

9. V případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní 
smlouvy. 

Článek 368 
Zahraniční podmínky – Východní Timor 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 2 celní prohlášky, 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 20 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

Článek 369 
Zahraniční podmínky – Wallis a Futuna 

1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny francouzsky. 

3. Má-li být poštovní zásilka podle své poštovní adresy dodána v Mata Utu nebo Siagave, odesílatel může zvolit službu 
cenné psaní. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 20 066 Kč. Odesílatel nemůže požádat o poskytnutí služby za 
sníženou cenu (čl. 121 odst. 9). 

4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 26 022 Kč. Odesílatel nemůže 
požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 123 odst. 14). 

5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): 20 kg, 

b) v ostatních případech: 30 kg. 

6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10 a čl. 123 odst. 14): délka 150 cm, součet všech tří 
rozměrů 300 cm, 

b) v ostatních případech: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

7. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 370 
Zahraniční podmínky – Zambie 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny 

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 2 celní prohlášky. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 30 kg. 
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4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm. 

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy. 

Článek 371 
Zahraniční podmínky – Zimbabwe 

1. K poštovní zásilce musí být připojeny  

a) v případě služeb obyčejná zásilka, obyčejný tiskovinový pytel, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, 
doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka 3 celní prohlášky, 

b) v případě služby standardní balík 1 celní prohláška. 

2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky. 

3. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku činí 

a) v případě poskytnutí služby za sníženou cenu (čl. 122 odst. 10): 20 kg, 

b) v ostatních případech: 30 kg. 

4. Největší přípustné rozměry standardního balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm. 

5. Odesílatel může požádat o dodání do vlastních rukou adresáta. 

6. Odesílatel může podle čl. 134 žádat o změnu poštovní smlouvy.“. 

7. Článek 454 včetně nadpisu zní: 
„Článek 454 

Zahraniční podmínky – Bulharsko 

1. Odesílatel může použít adresu poste restante (článek 402 odst. 3) 

2. Nejvyšší přípustná částka je 1 000 USD. 

3. Odesílatel může požádat o dodejku. 

4. Zahraniční provozovatel vyplatí poukázanou peněžní částku v národní měně, anebo v jiné měně zvolené adresátem. 

5. Přepočtovou měnou (čl. 413 odst. 2) je EUR. 

6. Odesílatel může podle čl. 417 žádat o změnu poštovní smlouvy.“. 

8. V článku 465 odstavec 2 zní: 

„2. Nejvyšší přípustná částka je 1 400 EUR.“. 

9. V článku 465 odstavec 5 zní: 

„5. Přepočtovou měnou (čl. 413 odst. 2) je EUR.“. 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 POŠTOVNÍ VĚSTNÍK                                                            Částka 1/2008 

 
 

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. 
 
 

____________________________________________ 
 
 

3 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

TRADICE ČESKÉ ZNÁMKOVÉ TVORBY 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. ledna 2008 
příležitostnou poštovní známku Tradice české známkové tvorby nominální hodnoty 
10 Kč, která připomíná další z významných tvůrců poštovních známek – Františka 
Hudečka a Bohdana Rouleho. 

Malíř, grafik a ilustrátor František Hudeček (1909–1990) studoval na 
Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Kysely. Jeho tvorba se rozvíjela od 
fantazijních představ ke geometricko–konstruktivnímu řádu. Jeho snaha v hledání 
nových kontaktů mezi skutečností a představami se projevila i ve známkové tvorbě, 
kde svůj výtvarný projev podřizoval zadanému námětu. František Hudeček své umění 
uplatnil též při tvorbě plakátů a v textilním návrhářství. 

Bohdan Roule (1921–1960) vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. 
Poštovní známky začal rýt počátkem 50. let. Za svůj krátký život vytvořil na 
60 známkových rytin. 

Na známce původní nominální hodnoty 10 h je parní lokomotiva "Zbraslav" 
z roku 1846. Známka byla vydána v roce 1956 v emisi Lokomotivy. František 
Hudeček byl autorem návrhů celé této šestiznámkové série. Současná známka je 
doplněna textem TRADICE ČESKÉ ZNÁMKOVÉ TVORBY a jmény obou tvůrců. 

Autorem výtvarných návrhů emise i rytin je ak. malíř, grafik a rytec Bedřich 
Housa. 

Známku o rozměrech 23 x 40 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. rotačním ocelotiskem 
v barvě černé, kombinovaným hlubotiskem v barvě okrové, červené a zlaté v tiskových listech po 30 kusech. Kromě 
známek v archové úpravě se vydávají filatelistické sešitky s 8 známkami a 4 kupony. Na kuponu je Hudečkova kresba 
lokomotivy z roku 1841. Kupon je vytištěn v barvě černé (ocelotisk), okrové a zlaté. 

Známka má katalogové číslo 540 a platí od 20. ledna 2008 do odvolání. 
 
 
Praha 17. ledna 2008 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
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4 

VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK 
OSOBNOSTI 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. ledna 2008 v emisi Osobnosti dvě příležitostné 

poštovní známky: 
 
1)   11 Kč – Karel Klostermann (1848–1923) 

Barvy: černá (ocelotisk), světle oranžová, hnědozelená, hnědá, červená 
 
2)   14 Kč – Josef Kajetán Tyl (1808–1856) 

Barvy: černá (ocelotisk), černá, červená, okrová, fialovorůžová 
 
 
 

 
 
 
 

Spisovatel, představitel realismu a tzv. venkovské prózy, Karel Klostermann se narodil v Haagu v Horním 
Rakousku. Jeho otec tam byl lékařem. Později dostal místo v Sušici, kam se celá rodina přestěhovala. Klostermann 
studoval na gymnáziu v Klatovech a Písku; lékařskou fakultu ve Vídni nedokončil. Mnoho let pak vyučoval 
francouzštinu a němčinu na německé reálce v Plzni. Zpočátku psal německy, pak už jen česky. Celé své literární dílo 
zasvětil milované Šumavě a životním osudům jejích obyvatel. Povídky a romány, v nichž mistrně vystihl život a 
tradice, vznikly z velké části na základě vyprávění i skutečných událostí. Velký důraz kladl na vylíčení šumavské 
krajiny a přírody. Klostermann se řadí k nejplodnějším českým beletristům; napsal na stošedesát povídek a románů a 
některé se dodnes vydávají. K vrcholům jeho tvorby patří román Mlhy na Blatech, v němž vylíčil charakteristické rysy 
jihočeského selství a přírodní zvláštnosti kraje. Závěr života strávil ve Štěkni na Strakonicku, kde také zemřel. Známka 
připomíná 160. výročí jeho narození. 

Josef Kajetán Tyl, český dramatik, herec, novinář, prozaik a kritik, patřil k nejvýraznějším osobnostem českého 
divadla i literatury národního obrození a je pokládán za hlavního představitele sentimentálního společensky 
angažovaného křídla českého romantismu. Napsal hru Fidlovačka, ve které se zpívala píseň „Kde domov můj“, k níž 
hudbu složil František Škroup. Píseň zlidověla a později se stala českou národní hymnou. Nejznámější a dodnes 
inscenované jsou Tylovy pohádky, zejména Strakonický dudák, Jiříkovo vidění, Lesní panna, dále historické hry 
(Kutnohorští havíři) i hry ze současnosti (Paní Marjánka, matka pluku, Paličova dcera). Psal též dobově úspěšné 
povídky, z nichž Rozervanec je karikovaným obrazem K. H. Máchy a román Poslední Čech, za který dostal cenu 
Matice české, avšak též kritiku od K. H. Borovského. Řídil časopis Květy, který byl nejčtenějším časopisem své doby a 
který vychází dodnes. Tyl se věnoval po celý život divadlu jako autor, herec, dramaturg i režisér. Od roku 1851, kdy 
rakouské úřady rozpustily český herecký soubor Stavovského divadla, se živil nuzně mimo Prahu jako kočovný herec. 
Známka vychází ke 200. výročí jeho narození. 

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Jan Kavan, autorem rytin je grafik a rytec Václav Fajt. 

Známky o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. rotačním ocelotiskem, 
kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 50 kusech. 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Realismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsek_%28okres_P%C3%ADsek%29
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Známky mají katalogová čísla 541 a 542 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 20. ledna 2008 do 
odvolání. 
 
 
Praha 17. ledna 2008 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
 
 
 
 

5 
VYDÁNÍ DOPISNICE PRO PŘÍTISKY S NATIŠTĚNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. ledna 2008 

dopisnici s natištěnou poštovní známkou nominální hodnoty 17 Kč a volnou levou 
částí určenou pro přítisky (bez linek pro odesílatele), která slouží pro obchodní a 
propagační využití. Natištěnou známku tvoří graficky zpracovaná nominální hodnota. 

Autorem výtvarného návrhu známky je ak. malíř a grafik Jan Solpera. 

Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. barevným ofsetem. Pod 
logem České pošty je umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek. 

Prodejní cena poštovní dopisnice pro přítisky je 18 Kč. Platnost známky je od 20. ledna 2008 do odvolání. 
 
 
Praha 17. ledna 2008 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 

 
 
 
 

6 
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

KRÁSA KVĚTŮ – RŮŽE 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 30. ledna 2008 
v sérii výplatních poštovních známek Krása květů známku nominální hodnoty 10 Kč. 
Na známce je květ s poupětem doplněný názvem růže. 

Autorkou výtvarného návrhu známky je ak. malířka a grafička Anna Khunová, 
autorem rytiny je grafik a rytec Bohumil Šneider. 

Známku o rozměrech 19 x 23 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin 
Praha, a.s. rotačním ocelotiskem v barvě černé, kombinovaným hlubotiskem v barvě 
zelené, žluté a růžové v tiskových listech po 100 kusech. Kresbu ve známce podporuje 
iridescentní barva se sklopným efektem. 

Známka má katalogové číslo 543 a platí od 30. ledna 2008 do odvolání. 
 
 
Praha 17. ledna 2008 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
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7 
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY BRÁNA S PÁVEM 

S KUPONY URČENÝMI PRO PŘÍTISKY 
 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 30. ledna 2008 
výplatní poštovní známku Brána s pávem nominální hodnoty 10 Kč s kupony 
určenými pro přítisky. V obrazu známky je ozdobná kovaná brána, na jejímž vrcholku 
sedí páv s trubačem na hřbetě. Pootevřená brána a oba další symboly evokují „cestu 
ke slávě“. Známka, která se vydává v upravené barevnosti, je shodná se známkou 
nominální hodnoty 7,50 Kč, jejíž vydání dne 26. ledna 2005 bylo oznámeno sdělením 
2 Poštovního věstníku č. 1/2005.  

Známka vychází v upraveném tiskovém listu (UTL) s 9 známkami a 
12 kupony. Pravý horní kupon nese ozdobný detail ze známky, dalších 11 kuponů je 
k datu vydání opatřeno drobnými motivy rovněž souvisejícími s kresbou známky. Část 
nákladu bude vytištěna s prázdnými kupony, na něž budou dodatečně zhotovovány 
přítisky podle přání zákazníka. 

Autorem výtvarného návrhu známky i upraveného tiskového listu je ak. malíř a grafik Karel Zeman. 

Známku o rozměrech 23 x 30 mm na výšku s kuponem stejné velikosti vytiskla Victoria Security Printing, a.s. 
barevným ofsetem. 

Známka má katalogové číslo 544 a platí od 30. ledna 2008 do odvolání. 
 
 
Praha 17. ledna 2008 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 

 
 
 
 

8 
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY ZÁTIŠÍ S VÍNEM 

S KUPONY URČENÝMI PRO PŘÍTISKY 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 30. ledna 2008 výplatní poštovní známku nominální 
hodnoty 17 Kč s kupony určenými pro přítisky. Na známce je zátiší s hroznem vína, pohárem červeného vína a 
květinami. Známka, která se vydává v upravené barevnosti, je shodná se známkou nominální hodnoty 12 Kč, jejíž 
vydání dne 22. února 2006 bylo oznámeno sdělením 13 Poštovního věstníku č. 3/2006.  

Známka vychází v upraveném tiskovém listu (UTL) s 9 známkami a 12 kupony. Pravý horní kupon zobrazuje 
větvičku se třemi zralými broskvemi, na dalších 11 kuponech je k datu vydání kresba hroznu vína. Část nákladu bude 
vytištěna s prázdnými kupony, na něž budou dodatečně zhotovovány přítisky podle přání zákazníka. 

Autory výtvarného návrhu známky i upraveného tiskového listu jsou ak. malíři a grafici Libuše a Jaromír 
Knotkovi. 

Známku o rozměrech 23 x 30 mm na výšku s kupony stejné velikosti vytiskla Victoria Security Printing, a.s. 
barevným ofsetem. 

Známka má katalogové číslo 545 a platí od 30. ledna 2008 do odvolání. 
 
 
Praha 17. ledna 2008 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
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9 

OPRAVA 
 

Sdělením 56 Poštovního věstníku č. 12/2007 bylo oznámeno vydání dopisnice pro běžný provoz s natištěnou 
poštovní známkou nominální hodnoty 10 Kč. Jako vydavatel mělo být správně uvedeno Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR. 

V příloze ke sdělení 59 Poštovního věstníku č. 12/2007 byl uveřejněn přehled českých poštovních známek 
vydaných v roce 2007. Chybně uvedenou nominální hodnotu 11 Kč u poštovní známky „Česká republika 
v schengenském prostoru“ (kat. č. 538) si opravte na správnou nominální hodnotu 10 Kč.  

Za tato nedopatření se omlouváme.  
 
 
Praha 17. ledna 2008 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
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