Příloha č. 1 Obchodních podmínek

Ceník poštovních cenin a filatelistického zboží

CENÍK POŠTOVNÍCH CENIN A FILATELISTICKÉHO ZBOŽÍ
I. PRODEJNÍ CENY POŠTOVNÍCH CENIN PLATNÝCH PRO POUŽITÍ
V RÁMCI POŠTOVNÍCH SLUŽEB V ČR
Ceny jsou osvobozeny od DPH s výjimkou bodu 6.
Ceny se zaokrouhlují podle matematických pravidel. Pokud není uvedeno jinak, zaokrouhluje se celková cena.
Jednotné obchodní slevy se poskytují jen smluvním odběratelům, se kterými je uzavřena písemná rámcová
kupní smlouva na celoroční konstantní odběr nově vydávaných cenin a filatelistického zboží v aktuálním
kalendářním roce na základě vyplněné specifikace odběru.
Slevy pro oprávněné prodejce se poskytují jen smluvním odběratelům, se kterými je uzavřena písemná rámcová
kupní smlouva na odběr poštovních cenin pro výplatní účely (frankatura).
Poštovními známkami (dále „známka“) se rozumí též tzv. písmenové známky, jejichž nominální hodnota je
vyjádřena jednopísmenovým symbolem na nich a odpovídá u známky se symbolem:
A – aktuální ceně za vnitrostátní Obyčejné psaní – standard do 50 gramů
E – aktuální ceně za prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 gramů - evropské země
Z – aktuální ceně za prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 gramů - mimoevropské země.
Při prodeji písmenových známek je aktuální cenou služby její platná výše v den zaplacení, v den převzetí při
osobním odběru nebo v den předání známek prvnímu přepravci, podle toho, který z těchto dnů nastane dříve, u
nových emisí však nejdříve v den jejich vydání.

1.

Poštovní známka výplatní jednobarevná a příležitostná vícebarevná neupotřebená
Cena známky se rovná její nominální hodnotě.

2.

Obálka 1. dne vydání jednobarevná a vícebarevná - platná
2.1 Obálka 1. dne platná s nalepenou známkou nominální hodnoty do 25,- Kč včetně vydaná do
31.12.2015
Nominální cena se rovná součtu ceny obálky ve výši 14,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky.
2.2 Obálka 1. dne platná s nalepenou známkou nominální hodnoty od 25,- Kč výše vydaná do
31.12.2015
Nominální cena se rovná součtu ceny obálky ve výši 11,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky.
2.3 Obálka 1. dne platná s nalepenou známkou nominální hodnoty do 35,- Kč včetně vydaná od
1.1.2016
Nominální cena se rovná součtu ceny obálky ve výši 16,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky.
2.4 Obálka 1. dne platná s nalepenou známkou nominální hodnoty od 35,- Kč výše vydaná od
1.1.2016
Nominální cena se rovná součtu ceny obálky ve výši 14,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky.

3.

Známková dopisnice jednobarevná a vícebarevná
3.1 Dopisnice obyčejná a dopisnice pro přítisky čistá
3.1.1 Nominální cena dopisnice obyčejné a dopisnice pro přítisky vydané do 30.9.2003 se rovná
součtu ceny dopisnice ve výši 0,70 Kč/1 ks a nominální hodnoty známky.
3.1.2 Nominální cena dopisnice obyčejné a dopisnice pro přítisky vydané od 1.10.2003 se rovná
součtu ceny dopisnice ve výši 1,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky.
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3.2 Obrazová dopisnice čistá s vytištěnou známkou
3.2.1 Nominální cena obrazové dopisnice vydané do 31.12.2002 se rovná součtu ceny obrazové
dopisnice čisté ve výši 1,50 Kč/1 ks a nominální hodnoty vytištěné poštovní známky.
3.2.2 Nominální cena obrazové dopisnice vydané od 1.1.2003 se rovná součtu ceny obrazové
dopisnice čisté ve výši 5,- Kč/1 ks a nominální hodnoty vytištěné poštovní známky.
3.3 Obrazová dopisnice čistá opatřená otiskem zvláštního razítka
3.3.1 Nominální cena obrazové dopisnice čisté opatřené otiskem zvláštního razítka vydané do
30.9.2003 se rovná součtu ceny obrazové dopisnice čisté podle položky 3.2 a ceny otisku
zvláštního razítka ve výši 0,30 Kč/1 ks.
3.3.2 Nominální cena obrazové dopisnice čisté opatřené otiskem zvláštního razítka vydané od
1.10.2003 do 31.8.2008 se rovná součtu ceny obrazové dopisnice čisté podle položky 3.2 a ceny
otisku zvláštního razítka ve výši 0,50 Kč/1 ks.
3.3.3 Nominální cena obrazové dopisnice čisté opatřené otiskem zvláštního razítka vydané od
1.9.2008 se rovná součtu ceny obrazové dopisnice čisté podle položky 3.2 a ceny otisku
zvláštního razítka ve výši 1,- Kč/1 ks.
3.4 Dopisnice příležitostná a dopisnice se zvláštním přítiskem čistá
3.4.1 Nominální cena dopisnice příležitostné a dopisnice se zvláštním přítiskem čisté se rovná součtu
5,- Kč/1 ks a nominální hodnoty vytištěné známky.
3.5 Dopisnice se zvláštním přítiskem a kašetem čistá
3.5.1 Nominální cena dopisnice se zvláštním přítiskem a kašetem čisté vydané do 30.9.2003 se rovná
součtu dopisnice se zvláštním přítiskem čisté podle položky 3.4 a ceny otisku kašetu ve výši
0,30 Kč/1 ks.
3.5.2 Nominální cena dopisnice se zvláštním přítiskem a kašetem čisté vydané od 1.10.2003 do
31.8.2008 se rovná součtu dopisnice se zvláštním přítiskem čisté podle položky 3.4 a ceny
otisku kašetu ve výši 0,50 Kč/1 ks.
3.5.3 Nominální cena dopisnice se zvláštním přítiskem a kašetem čisté vydané od 1.9.2008 se rovná
součtu dopisnice se zvláštním přítiskem čisté podle položky 3.4 a ceny otisku kašetu ve výši 1,Kč/1 ks.

4.

Známkový sešitek
4.1 Nominální cena se rovná součtu nominálních hodnot vložených poštovních známek.

5.

Obálka s natištěnou známkou
5.1 Obálka s natištěnou známkou
5.1.1 Nominální cena obálky s přitištěnou známkou vydané do 30.9.2003 se rovná součtu ceny obálky
ve výši 3,60 Kč/1 ks a nominální hodnoty natištěné známky.
5.1.2 Nominální cena obálky s přitištěnou známkou vydané od 1.10.2003 se rovná součtu ceny obálky
ve výši 4,- Kč/1 ks a nominální hodnoty natištěné známky.
5.2 Obálka s natištěnou známkou a obrazem (event. přítiskem)
5.2.1 Nominální cena obálky s přitištěnou známkou a obrazem (event. přítiskem) se rovná součtu
ceny obálky s obrazem (event. s přítiskem) ve výši 5,- Kč/1 ks a nominální hodnoty natištěné
známky.
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6.

Tiskový list (TL) známek s kupony s přítiskem
Pro docílení jednotné prodejní ceny TL známek s kupony s přítiskem při prodeji na poštách je cena
stanovena pro minimální náklad 1.000 ks TL s jedním druhem přítisku.
Prodejní cena jednoho TL se z důvodu odlišného daňového režimu stanovuje součtem dvou položek:
6.1 prodejní cena TL poštovních známek s přítiskem je rovna součtu nominálních hodnot známek na TL
(cena je osvobozena od DPH)
6.2 prodejní cena přítisku na jednom TL (včetně DPH v zákonné výši):
6.2.1

prodejní cena přítisků s jedním motivem na hlavních kuponech TL vydaných do 14. 10. 2012
činí 48 Kč (včetně DPH v zákonné výši),

6.2.2

prodejní cena přítisků s jedním motivem na hlavních kuponech TL vydaných od 15. 10. 2012
činí 60 Kč (včetně DPH v zákonné výši),

6.2.3

prodejní cena přítisků s 2-3 motivy na hlavních kuponech TL vydaných od 15. 10. 2012 činí
120 Kč (včetně DPH v zákonné výši),

6.2.4

prodejní cena přítisků s 4-9 motivy na hlavních kuponech TL vydaných od 15. 10. 2012 činí
300 Kč (včetně DPH v zákonné výši).

Obchodní sleva na TL známek s kupony s přítiskem není poskytována

7.

Pohlednice s natištěnou známkou
7.1 Nominální cena pohlednice s natištěnou známkou se rovná součtu nominální hodnoty známky a ceny
nosiče ve výši 2,- Kč/1 ks.

II. PRODEJNÍ CENY FILATELISTICKÉHO ZBOŽÍ
Uvedené ceny jsou včetně DPH v zákonné výši.
Jednotné obchodní slevy se poskytují jen smluvním odběratelům, se kterými je uzavřena písemná rámcová
kupní smlouva na celoroční konstantní odběr nově vydávaných cenin a filatelistického zboží v aktuálním
kalendářním roce na základě vyplněné specifikace odběru.
Ceny se zaokrouhlují podle matematických pravidel. Pokud není uvedeno jinak, zaokrouhluje se celková cena.
Poštovními známkami (dále „známka“) se rozumí též tzv. písmenové známky, jejichž nominální hodnota je
vyjádřena jednopísmenovým symbolem na nich a odpovídá u známky se symbolem:
A – aktuální ceně za vnitrostátní Obyčejné psaní – standard do 50 gramů
E – aktuální ceně za prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 gramů - evropské země
Z – aktuální ceně za prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 gramů - mimoevropské země.
Při prodeji písmenových známek je aktuální cenou služby její platná výše v den zaplacení, v den převzetí při
osobním odběru nebo v den předání známek prvnímu přepravci, podle toho, který z těchto dnů nastane dříve, u
nových emisí však nejdříve v den jejich vydání.
1.

Poštovní známka oražená strojem, vzor otisku „ruční razítko“
1.1 Cena poštovní známky tištěné ocelotiskem rotačním a ofsetem vydané do 30.9.2003 se rovná 50 %
její nominální hodnoty.
1.2 Cena poštovní známky tištěné ocelotiskem rotačním a ofsetem vydané od 1.10.2003 se rovná 50 %
její nominální hodnoty. Zaokrouhluje se jednotková prodejní cena.
1.3 Cena známky tištěné ocelotiskem z plochy a známky tištěné ofsetem kombinovaným ocelotiskem
z plochy se rovná její nominální hodnotě.
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2.

Poštovní známka oražená strojem, vzor otisku „válečkové razítko“
2.1 Cena poštovní známky tištěné ocelotiskem rotačním a ofsetem vydané do 31.12.2002 je 0,30 Kč/1
ks.
2.2 Cena poštovní známky tištěné ocelotiskem rotačním a ofsetem vydané od 1.1.2003 je 0,50 Kč/1 ks.
2.3 Cena poštovní známky tištěné ocelotiskem z plochy a známky tištěné ofsetem kombinovaným
ocelotiskem z plochy vydané do 30.9.2003 se rovná 50 % její nominální hodnoty.
2.4 Cena poštovní známky tištěné ocelotiskem z plochy a známky tištěné ofsetem kombinovaným
ocelotiskem z plochy vydané od 1.10.2003 se rovná 50 % její nominální hodnoty. Zaokrouhluje se
jednotková prodejní cena.
2.5 Cena aršíku tištěného ocelotiskem rotačním, plochým a ofsetem (050010) vydaného do 30.9.2003
se rovná 50 % jeho nominální hodnoty.
2.6 Cena aršíku tištěného ocelotiskem rotačním, plochým a ofsetem (050010) vydaného od 1.10.2003
do 31.8.2008 se rovná 50 % jeho nominální hodnoty. Zaokrouhluje se jednotková prodejní cena.
2.7 Cena poštovní známky tištěné ocelotiskem rotačním a ofsetem vydané od 1.9.2008 do 31.12.2015
je 1,- Kč/1 ks.
2.8 Cena poštovní známky tištěné ocelotiskem rotačním a ofsetem ve formě malých tiskových listů do
10 ks známek či výplatních známkových sešitků vydané od 1.1.2012 se rovná 50 % její nominální
hodnoty. Zaokrouhluje se jednotková prodejní cena.
2.9 Cena poštovní známky tištěné ocelotiskem rotačním a ofsetem ve formě tiskových listů s více než
10 ks známek vydané od 1.1.2016 je 2,-Kč/1ks.

3.

Obálka 1. dne vydání jednobarevná a vícebarevná po skončení doby platnosti
3.1 Obálka 1. dne vydání po skončení doby platnosti (3 měsíce po datu vydání) - vydaná do
31.12.2002
Cena se rovná součtu ceny obálky ve výši 6,50 Kč/1 ks a nominální hodnoty známky
3.2 Obálka 1. dne vydání po skončení doby platnosti (3 měsíce po datu vydání) - vydaná od
1.1.2003 do 31.12.2013 - s nalepenou známkou nominální hodnoty do 12,- Kč včetně
Cena se rovná součtu ceny obálky ve výši 10,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky.
3.3 Obálka 1. dne vydání po skončení doby platnosti (3 měsíce po datu vydání) - vydaná od
1.1.2003 do 31.12.2013 - s nalepenou známkou nominální hodnoty od 12,- Kč výše
Cena se rovná součtu ceny obálky ve výši 7,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky.
3.4 Obálka 1. dne vydání po skončení doby platnosti (3 měsíce po datu vydání) - vydaná od
1.1.2014 do 31.12.2015 - s nalepenou známkou nominální hodnoty do 25,- Kč včetně
Cena se rovná součtu ceny obálky ve výši 14,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky.
3.5 Obálka 1. dne vydání po skončení doby platnosti (3 měsíce po datu vydání) - vydaná od
1.1.2014 do 31.12.2015 - s nalepenou známkou nominální hodnoty od 25,- Kč výše
Cena se rovná součtu ceny obálky ve výši 11,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky.
3.6 Obálka 1. dne vydání po skončení doby platnosti (3 měsíce po datu vydání) - vydaná od
1.1.2016 - s nalepenou známkou nominální hodnoty do 35,- Kč včetně
Cena se rovná součtu ceny obálky ve výši 16,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky.
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3.7 Obálka 1. dne vydání po skončení doby platnosti (3 měsíce po datu vydání) - vydaná od
1.1.2016 - s nalepenou známkou nominální hodnoty od 35,- Kč výše
Cena se rovná součtu ceny obálky ve výši 14,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky.
4.

Nálepní list bez známek a otisků čistý
4.1 Cena je 2,- Kč/1 ks.

5.

Nálepní list s poštovními známkami a otisky razítek 1. dne vydání
5.1 Cena se rovná součtu ceny nálepního listu podle položky 4 a nominální hodnoty nalepených
známek.

6.

Známková dopisnice jednobarevná a vícebarevná oražená
6.1 Dopisnice obyčejná a dopisnice pro přítisky oražená strojem
6.1.1

Cena dopisnice obyčejné a dopisnice pro přítisky oražené strojem vydané do 30.9.2003 se rovná
součtu ceny dopisnice obyčejné a dopisnice pro přítisky čisté (ve výši 0,70 Kč/1 ks a nominální
hodnoty známky) a ceny orážení ve výši 0,30 Kč/1 ks.

6.1.2

Cena dopisnice obyčejné a dopisnice pro přítisky oražené strojem vydané od 1.10.2003 do
31.8.2008 se rovná součtu ceny dopisnice obyčejné a dopisnice pro přítisky čisté (ve výši 1,Kč/1 ks a nominální hodnoty známky) a ceny orážení ve výši 0,50 Kč/1 ks.

6.1.3

Cena dopisnice obyčejné a dopisnice pro přítisky oražené strojem vydané od 1.9.2008 se rovná
součtu ceny dopisnice obyčejné a dopisnice pro přítisky čisté (ve výši 1,- Kč/1 ks a nominální
hodnoty známky) a ceny orážení ve výši 1,- Kč/1 ks.

6.2 Obrazová dopisnice se zvláštním razítkem oražená strojem
6.2.1

Cena obrazových dopisnic ražených vydaných do 31.12.2002 se rovná součtu obrazové
dopisnice čisté (ve výši 1,50 Kč/1 ks a nominální hodnoty známky), ceny otisku zvláštního
razítka ve výši 0,30 Kč/1 ks a ceny orážení ve výši 0,30 Kč/1 ks.

6.2.2

Cena obrazových dopisnic ražených vydaných od 1.1.2003 do 30.9.2003 se rovná součtu
obrazové dopisnice čisté (ve výši 5,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky), ceny otisku
zvláštního razítka ve výši 0,30 Kč/1 ks a ceny orážení ve výši 0,30 Kč/1 ks.

6.2.3

Cena obrazových dopisnic ražených vydaných od 1.10.2003 do 31.8.2008 se rovná součtu
obrazové dopisnice čisté (ve výši 5,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky), ceny otisku
zvláštního razítka ve výši 0,50 Kč/1 ks a ceny orážení ve výši 0,50 Kč/1 ks.

6.2.4

Cena obrazových dopisnic ražených vydaných od 1.9.2008 se rovná součtu obrazové dopisnice
čisté (ve výši 5,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky), ceny otisku zvláštního razítka ve výši
1,- Kč/1 ks a ceny orážení ve výši 1,- Kč/1 ks.

6.3 Dopisnice příležitostná a dopisnice se zvláštním přítiskem oražená strojem
6.3.1

Cena dopisnic příležitostných a dopisnic se zvláštním přítiskem oražených strojem vydaných do
30.9.2003 se rovná součtu ceny dopisnice příležitostné a dopisnice se zvláštním přítiskem čisté
(ve výši 5,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky) a ceny orážení ve výši 0,30 Kč/1 ks.

6.3.2

Cena dopisnic příležitostných a dopisnic se zvláštním přítiskem oražených strojem vydaných od
1.10.2003 do 31.8.2008 se rovná součtu ceny dopisnice příležitostné a dopisnice se zvláštním
přítiskem čisté (ve výši 5,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky) a ceny orážení ve výši 0,50
Kč/1 ks.
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6.3.3

Cena dopisnic příležitostných a dopisnic se zvláštním přítiskem oražených strojem vydaných od
1.9.2008 se rovná součtu ceny dopisnice příležitostné a dopisnice se zvláštním přítiskem čisté
(ve výši 5,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky) a ceny orážení ve výši 1,- Kč/1 ks.

6.4 Dopisnice se zvláštním přítiskem a kašetem oražená strojem

7.

6.4.1

Cena dopisnic se zvláštním přítiskem a kašetem oražených strojem vydaných do 30.9.2003 se
rovná součtu ceny dopisnice se zvláštním přítiskem a kašetem čisté podle položky 3.5.1 a ceny
orážení ve výši 0,30 Kč/1 ks.

6.4.2

Cena dopisnic se zvláštním přítiskem a kašetem oražených strojem vydaných od 1.10.2003 do
31.8.2008 se rovná součtu ceny dopisnice se zvláštním přítiskem a kašetem čisté podle položky
3.5.2 a ceny orážení ve výši 0,50 Kč/1 ks.

6.4.3

Cena dopisnic se zvláštním přítiskem a kašetem oražených strojem vydaných od 1.9.2008 se
rovná součtu ceny dopisnice se zvláštním přítiskem a kašetem čisté podle položky 3.5.3 a ceny
orážení ve výši 1,- Kč/1 ks.

Obálka s natištěnou známkou oražená strojem
7.1 Obálka s natištěnou známkou oražená strojem
7.1.1

Cena obálek s natištěnou známkou oražených strojem vydaných do 30.9.2003 se rovná součtu
ceny obálky s natištěnou známkou čisté (ve výši 3,60 Kč/1 ks a nominální hodnoty známky) a
ceny orážení ve výši 0,30 Kč/1 ks.

7.1.2

Cena obálek s natištěnou známkou oražených strojem vydaných od 1.10.2003 do 31.8.2008 se
rovná součtu ceny obálky s natištěnou známkou čisté (ve výši 4,- Kč/1 ks a nominální hodnoty
známky) a ceny orážení ve výši 0,50 Kč/1 ks.

7.1.3

Cena obálek s natištěnou známkou oražených strojem vydaných od 1.9.2008 se rovná součtu
ceny obálky s natištěnou známkou čisté (ve výši 4,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky) a
ceny orážení ve výši 1,- Kč/1 ks.

7.2 Obálka s natištěnou známkou a obrazem (event. přítiskem) oražená strojem
7.2.1

Cena obálek s natištěnou známkou a obrazem (event. přítiskem) oražených strojem vydaných do
30.9.2003 se rovná součtu ceny obálky s natištěnou známkou a obrazem (event. přítiskem) čisté
(ve výši 5,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky) a ceny orážení ve výši 0,30 Kč/1 ks.

7.2.2

Cena obálek s natištěnou známkou a obrazem (event. přítiskem) oražených strojem vydaných od
1.10.2003 do 31.8.2008 se rovná součtu ceny obálky s natištěnou známkou a obrazem (event.
přítiskem) čisté (ve výši 5,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky) a ceny orážení ve výši 0,50
Kč/1 ks.

7.2.3

Cena obálek s natištěnou známkou a obrazem (event. přítiskem) oražených strojem vydaných od
1.9.2008 se rovná součtu ceny obálky s natištěnou známkou a obrazem (event. přítiskem) čisté
(ve výši 5,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky) a ceny orážení ve výši 1,- Kč/1 ks.

7.3 Obálka s natištěnou známkou, obrazem (event. přítiskem) a kašetem oražená strojem
7.3.1

Cena obálek s natištěnou známkou, obrazem (event. přítiskem) a kašetem oražených strojem
vydaných do 30.9.2003 se rovná součtu ceny obálky s natištěnou známkou a obrazem (event.
přítiskem) čisté (ve výši 5,- Kč/1ks a nominální hodnoty známky), ceny otisku kašetu ve výši
0,30 Kč/1 ks a ceny orážení ve výši 0,30 Kč/1 ks.

7.3.2

Cena obálek s natištěnou známkou, obrazem (event. přítiskem) a kašetem oražených strojem
vydaných od 1.10.2003 do 31.8.2008 se rovná součtu ceny obálky s natištěnou známkou a
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obrazem (event. přítiskem) čisté (ve výši 5,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky), ceny otisku
kašetu ve výši 0,50 Kč/1 ks a ceny orážení ve výši 0,50 Kč/1 ks.
7.3.3

8.

Cena obálek s natištěnou známkou, obrazem (event. přítiskem) a kašetem oražených strojem
vydaných od 1.9.2008 se rovná součtu ceny obálky s natištěnou známkou a obrazem (event.
přítiskem) čisté (ve výši 5,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky), ceny otisku kašetu ve výši
1,- Kč/1 ks a ceny orážení ve výši 1,- Kč/1 ks.

Cartes maximum / filatelistická pohlednice
8.1 Cartes maximum (filatelistická pohlednice s nalepenou známkou a otiskem razítka)
8.1.1

Cena cartes maximum vydaných do 31.12.2011 je 9,- Kč/1 ks.

8.1.2

Cena cartes maximum vydaných od 1.1.2012 do 31.12.2015 je 12,- Kč/1 ks.

8.1.3

Cena cartes maximum vydaných od 1.1.2016 je 15,- Kč/1 ks.

8.2 Filatelistická pohlednice (cartes maximum bez nalepené známky a otiskem razítka)

9.

8.2.1

Cena filatelistické pohlednice vydané do 31.8.2015 je 3,- Kč/1 ks.

8.2.2

Cena filatelistické pohlednice vydané od 1.9.2015 je 4,- Kč/1 ks.

Známkový ročník v knižní úpravě s černotiskem, či jiné výše neuvedené filatelistické zboží (např.
pamětní listy, pamětní obálky, atd.)
Cena se kalkuluje na bázi výrobních nákladů a nominální hodnoty použitých poštovních známek. Cenu
oznamuje PFIL při uvedení do prodeje.

10.

Pohlednice s natištěnou známkou oražená strojem
10.1

Cena pohlednic s natištěnou známkou oražených strojem vydaných do 31.8.2008 se rovná
součtu ceny pohlednice s natištěnou známkou čisté (ve výši 2,- Kč/1 ks a nominální hodnoty
známky) a ceny orážení ve výši 0,50 Kč/1 ks.

10.2

Cena pohlednic s natištěnou známkou oražených strojem vydaných od 1.9.2008 se rovná součtu
ceny pohlednice s natištěnou známkou čisté (ve výši 2,- Kč/1 ks a nominální hodnoty známky) a
ceny orážení ve výši 1,- Kč/1 ks.
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