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Technická specifikace Poštovní poukázky A - doklad V
1 Materiál dokladu
Kvalita a druh použitého materiálu (papíru) musí vyhovovat požadavkům na strojové zpracování dokladu, tj.
na jeho strojový potisk nebo ruční vyplnění, strojové snímání (skenování) dokladu a softwarové vytěžování
(vyhodnocování) údajů z nasnímaného obrazu dokladu. Požadavky na materiál jsou uvedeny v příloze č. 1
tohoto dokumentu „Základní technická specifikace OCR papíru“.

2 Barva dokladu
Z důvodu strojového zpracování dokladů, při kterém dochází k softwarovému odfiltrování podkladových
barev, musí Poštovní poukázka A - doklad V obsahovat toto barevné provedení:
 podklad dokladu barvy světle červené - PANTONE WARM RED 7% rastr,
 ohraničení polí a předtištěné názvy údajů (polí) barvy červené - PANTONE WARM RED 100% rastr,
 pole pro podací číslo, pole pro čtecí zónu a všechny „set boxy“ barvy bílé, tj. bez podkladové barvy.

3 Rozměry a úprava dokladu
Rozměry přední (lícní) strany Poštovní poukázky A - doklad V jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto dokumentu
„Okótovaný vzor přední strany Pk A - V“.
Vzor zadní (rubová) strana Poštovní poukázky A - doklad V je uveden v příloze č. 4 tohoto dokumentu „Vzor
zadní strany Pk A - V“. Zadní strana Poštovní poukázky A - doklad V musí být orientována následovně:
 při čelním pohledu na lícní stranu dokladu je logo České pošty a Poštovní spořitelny umístěno v horní
levé části podacího lístku a pole pro čtecí zónu je umístěno u dolního okraje hlavního dílu dokladu,
 při otočení dokladu kolem horizontální osy o 180º musí být pole pro čtecí zónu zadní strany dokladu
umístěno u horního okraje hlavního dílu dokladu.
Z důvodu strojového zpracování musí být rozměr dokladu, umístění jednotlivých údajů a ohraničení
jednotlivých polí na dokladu (lícní i rubové straně) provedeno přesně podle vzoru. Doklad nesmí
obsahovat obrysové čáry ohraničující jeho velikost (linie na okrajích dokladu). Na vzoru jsou tyto obrysové
čáry uvedeny pro znázornění (ohraničení) velikosti dokladu.
Podací lístek musí být s hlavním dílem spojen vodící mikroperforací. Mikroperforaci je nutno použít i pro
spojení Poštovní poukázky A - doklad V s případnou alonži. Mikroperforace musí zajistit bezproblémové
oddělení alonže od Poštovní poukázky A - doklad V či podacího lístku od hlavního dílu (bez nutnosti střihání
nůžkami apod.).
Na zadní straně podacího lístku Poštovní poukázky A - doklad V musí být vytištěn text uvedený v příloze č.
3 tohoto dokumentu „Text na zádní straně podacího lístku Pk A - V“.
Podmínky pro vyplňování (potisk) jednotlivých údajů na Poštovní poukázku A - doklad V jsou obsaženy
v samostatném dokumentu „Informace pro majitele účtů používající Poštovní poukázky A - doklad V“. Je
zde rovněž uveden postup pro schválení Poštovních poukázek A - doklad V, jejichž výrobu si zajišťuje
emitent (majitel účtu) sám. V případě použití neschválené Poštovní poukázky A - doklad V (doklad
neodpovídá stanovené technické specifikaci), nebude tato poukázka Českou poštou, s.p. realizována.
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Příloha č. 1

Základní technická specifikace OCR papíru

Papír musí být bez vrásek, trhlinek, natržení, dírek a jiných mechanických poškození. Musí být rovnoměrně
hladký, bez zjevného zvlnění, s rovnoměrným průhledem a bez fluorescence v UV světle.

hodnoty

zkouší se podle

Plošná hmotnost v g/m2
dovolená odchylka v %

90
+-4

ČSN EN ISO 536
(50 0310)

Tloušťka v mm
dovolená odchylka v mm

0,11
+ - 0,05

ČSN ISO 534
(50 03 11)

vlastnosti

Tržná délka v km, nejméně
- v podélném směru
- v příčném směru
Hladkost Bekk
1. strana v s
2. strana v s

5,0
2,5

ČSN ISO 1924/1
(50 0340)

25 - 50
25 - 50

ČSN ISO 5627
(50 0313)

bez OZP
80

ČSN ISO 2470
(50 0418)

Dotržení Elmendorf v mN max.
- v podélném směru
- v příčném směru

650
800

ČSN ISO 1974

Klížení podle Nolla v mm, nejméně

1,0

ČSN 50 0331

Stanovení hydroexpanzivity v %, max.
roztažení ve směru
- podélném
- příčném

0,25
0,55

Vlhkost v %

4-7

ČSN ISO 287

50
2
nedovolují se

ČSN 50 0329

0,50
0,25

ISO 2493

Bělost abs. v %, nejméně

Počet nečistot na 1 m2 nejvíce
od 0,1 - 0,5 mm
od 0,5 - 1,0 mm
nad 1 mm
Tuhost dvoubodová mN.m, mim.
- v podélném směru
- v příčném směru
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Příloha č. 2

Okótovaný vzor přední strany Pk A - V

Tato příloha je uvedená v samostatném dokumentu Technická specifikace Pk A - V_2019-06-01_příloha 2.pdf.
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Příloha č. 3

Text na zadní straně podacího lístku Pk A - V

Na zádní straně podacího lístku Poštovní poukázky A - doklad V musí být uveden tento text:

POTVRZENÍ (USCHOVEJTE)
1. Doklad označený „Poštovní poukázka“ lze vplatit v hotovosti na všech poštách podle poštovních podmínek.
Doklad označený „Složenka“ lze vplatit v hotovosti na všech poštách a finančních centrech Poštovní
spořitelny (dále jen obchodní místo). Na všech obchodních místech mohou podat majitelé běžného účtu
v CZK vedeného Poštovní spořitelnou tyto doklady i k bezhotovostní úhradě.
2. Osoba disponující běžným účtem v CZK vedeným Poštovní spořitelnou dává dispozice k bezhotovostní
úhradě tohoto dokladu vyplněním pole „Zúčtujte na vrub …“ a uvedením právoplatného podpisu na líci
dokladu.
3. Plátce uhrazující tento doklad z jiného účtu než běžného účtu v CZK vedeného Poštovní spořitelnou může
využít pro tuto dispozici PŘÍKAZ K ÚHRADĚ uvedený na rubu dokladu a předložit ho své bance, resp.
pobočce.
4. Za hotovostní vplacení je při podání dokladu vybírána cena podle příslušných ceníků.
5. Případný „Opis stvrzenky“ potvrdí a vydá obchodní místo plátci na jeho žádost.
6. Reklamaci hotovostní platby nebo bezhotovostní úhrady z běžného účtu v CZK vedeného Poštovní
spořitelnou lze uplatnit po předložení tohoto potvrzení na kterémkoliv obchodním místě. Hotovostně
vplacenou Poštovní poukázku lze reklamovat pouze prostřednictvím pošty.
Reklamace č.j. ………………/…………

………………………………………….
razítko, podpis pracovníka
obchodního místa
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Příloha č. 4

Vzor zadní strany Pk A - V

Tato příloha je uvedená v samostatném dokumentu Technická specifikace Pk A - V_2019-06-01_příloha 4.pdf.

Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 471 14 983
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565

Strana 7/7
www.ceskaposta.cz

