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36. Kurz SDR (DTS) pro rok 2015

Pøíloha:
37. Obsahový rejstøík Poštovního vìstníku 2014

Podle § 35 odst. 1 zákona è. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o poštovních
službách), ve znìní pozdìjších pøedpisù, poštovní známky vydává Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR. Vydání
poštovní známky zveøejní Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR v Poštovním vìstníku.

33. Vydání výplatní písmenové známky – vzor Vlastní známky kruhové – Jára Cimrman „A“ 

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 26. listo-
padu 2014 výplatní písmenovou známku s natištìným písmenem „A“.
Tyto známky vydané v tiskovém listu slouží jako vzor Vlastních
známek tištìných v této úpravì. Písmeno „A“ odpovídá cenì
za vnitrostátní obyèejné psaní – standard do 50 g dle ceníku
základních poštovních služeb v aktuálním znìní – ke dni
vydání 13 Kè.

V obrazové èásti známek je vyobrazena jedna z mož-
ných podob Járy Cimrmana – vynálezce kruhové známky. Pod
obrazem známky se nachází pole s tìmito povinnými údaji:
„A“, Èeská republika, mikrolinka s textem ÈESKÁ POŠTA
•VLASTNÍ ZNÁMKA. 

V hlavním informaèním poli zákazníka na levé stranì
tiskového listu je u úvodního vydání Vlastní známky Èeské
pošty, s. p., textové pole s fiktivním pøíbìhem „Jára Cimrman –
vynálezce kruhové známky“.
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Pole pro Vlastní známky obsahuje 25 ks kruhových známek. V úvodním vydání Vlastní známky kruhové je
25 stejných obrazù známek, rùznì natoèených. U zákaznických objednávek mùže být max. 25 rùzných obrazù
známek na jednom TL.

V poli pro standardní oznaèení je u úvodního vydání Vlastní známky bezpeènostní prvek – hologram
s motivem ÈP, název TL Vlastní známka (vzor): Jára Cimrman „A“, www.ceskaposta.cz a text „VZ VZOR“.
Kruhová známka má prùmìr 35 mm a kromì vlastní obrazové èásti obsahuje i povinné pole s názvem státu 
a písmenovou hodnotou. Jednotlivé VZ jsou oddìleny speciálním zoubkovaným násekem, který je po obvodu
známky doplnìn o ètyøi unikátní atypické modifikace, sloužící jako bezpeènostní prvky. Známky na TL jsou mezi
zoubkovaným násekem oddìleny prùsekem pro jejich jednodušší možnost vytržení z TL a jsou tištìny plnobarev-
ným ofsetem v PTC Praha a.s.

Autorem grafické úpravy typografie písma Vlastních známek je akademický malíø a grafik Petr Foltera,
autory návrhu obrazových èástí známek a TL jsou Jaroslav a Michal Weigelovi.

Známka má katalogové èíslo 829 a platí od 26. listopadu 2014 do odvolání.

Praha 19. listopadu 2014
Ing. Jiøí Øehola v. r.

øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

34. Vydání výplatní písmenové známky – vzor Vlastní známky kruhové – Jára Cimrman „Z“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 26. listopadu 2014 výplatní písmenovou známku
s natištìným písmenem „Z“. Tyto známky vydané v tiskovém listu slouží jako vzor Vlastních známek tištìných
v této úpravì. Písmeno „Z“ odpovídá cenì služby pro prioritní obyèejnou zásilku do zahranièí do 50 g – mimo-
evropské zemì dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znìní – ke dni vydání 30 Kè.

V obrazové èásti známek je vyobrazena jedna z dalších možných
podob Járy Cimrmana – vynálezce kruhové známky. Pod obrazem
známky se nachází pole s tìmito povinnými údaji: „Z“, Èeská
republika, mikrolinka s textem ÈESKÁ POŠTA•VLASTNÍ
ZNÁMKA. 

V hlavním informaèním poli zákazníka na levé stranì
tiskového listu je u úvodního vydání Vlastní známky Èeské
pošty, s. p., textové pole s fiktivním pøíbìhem „Jára Cimr-
man – vynálezce kruhové známky“.

Pole pro Vlastní známky obsahuje 25 ks kruhových
známek. V úvodním vydání Vlastní známky kruhové je
25 stejných obrazù známek, rùznì natoèených. U zákaz-
nických objednávek mùže být max. 25 rùzných obrazù
známek na jednom TL.

V poli pro standardní oznaèení je u úvodního vydání
Vlastní známky bezpeènostní prvek – hologram s motivem
ÈP, název TL Vlastní známka (vzor): Jára Cimrman „Z“,
www.ceskaposta.cz a text „VZ VZOR“. Kruhová známka má
prùmìr 35 mm a kromì vlastní obrazové èásti obsahuje i povinné
pole s názvem státu a písmenovou hodnotou. Jednotlivé VZ jsou
oddìleny speciálním zoubkovaným násekem, který je po obvodu známky
doplnìn o ètyøi unikátní atypické modifikace, sloužící jako bezpeènostní
prvky. Známky na TL jsou mezi zoubkovaným násekem oddìleny prùsekem pro jejich 
jednodušší možnost vytržení z TL a jsou tištìny plnobarevným ofsetem v PTC Praha a.s.

Autorem grafické úpravy typografie písma Vlastních známek je akademický malíø a grafik Petr Foltera,
autory návrhu obrazových èástí známek a TL jsou Jaroslav a Michal Weigelovi.

Známka má katalogové èíslo 830 a platí od 26. listopadu 2014 do odvolání.

Praha 19. listopadu 2014
Ing. Jiøí Øehola v. r.

øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti



35. Pøehled èeských poštovních známek vydaných v roce 2014

Vzhledem k ukonèení emisní èinnosti roku 2014 se vydává jako pøíloha k tomuto opatøení pøehled èeských poštov-
ních známek vydaných v roce 2014 s jejich poøadovými katalogovými èísly.

Praha 19. listopadu 2014
Ing. Jiøí Øehola v. r.

øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

Pøíloha ke sdìlení è. 35/2014
poø. název emise nominální den èástka
èíslo hodnota vydání PV
795 Tradice èeské známkové tvorby: Ladislav Jirka, rytec (1914–1986) 13 Kè 20.1. 1
796 Výplatní známka s kupony pro pøítisky: Pro štìstí A 20.1. 1
797 Zimní olympiáda v Soèi 2014 25 Kè 5.2. 2
798 Zimní paralympiáda v Soèi 2014 13 Kè 5.2. 2
799 Historické dopravní prostøedky: letoun Eugena Èiháka: Rapid, 1912 13 Kè 5.3. 3
800 Historické dopravní prostøedky: prototyp 1. èeskoslovenského vozu 

pro Metro Praha 13 Kè 5.3. 3

801 150 let èeského hasièstva 13 Kè 5.3. 3
802 Osobnosti: Bohumil Hrabal (1914–1997) 17 Kè 26.3. 4
803 Osobnosti: Prof. RNDr. Zdenìk Kopal (1914–1993) 21 Kè 26.3. 4
804 Krásy naší vlasti: Zámek Èervená Lhota 17 Kè 26.3. 4
805 Europa – Národní hudební nástroje – chodské dudy 25 Kè 30.4. 5
806 200 let muzejnictví; Opava 1814 13 Kè 30.4. 5

Dopisnice: Vlaková pošta A 30.4. 5
807 Technické památky: Ruèní papírna ve Velkých Losinách 13 Kè 28.5. 6
808 Pražský hrad – Shromáždìní olympských bohù – Peter Paul Rubens 37 Kè 28.5. 6
809 VZS: Dìtem: Jù a Hele A 28.5. 6

Obrazové dopisnice: Poštovní budovy 2014 A 28.5.
810 Historické dopravní prostøedky: automobil Z4 (Zbrojovka Brno) 25 Kè 11.6. 7
811 Historické dopravní prostøedky: Osobní kolesový parník Franc Josef I. 25 Kè 11.6. 7
A 812, 813 Obìtem 1. svìtové války 29 Kè 11.6. 7

Dopisnice: Motocyklová pošta A 11.6. 7
A 814 Ochrana pøírody – Beskydy 13 Kè 3.9. 8
A 815 Ochrana pøírody – Beskydy 17 Kè 3.9. 8
A 816 Ochrana pøírody – Beskydy 21 Kè 3.9. 8
A 817 Ochrana pøírody – Beskydy 25 Kè 3.9. 8
818 Osobnosti: Karel starší ze Žerotína (1564–1636) 29 Kè 3.9. 8
819, 820 VZS: Václav Zapadlík – Èeská auta – Škoda II. A 3.9. 8

Dopisnice: Sbìratel A 3.9. 8
A 821 Chrám sv. Víta 58 Kè 15.10. 9
822 Výplatní známka s kupony pro pøítisky: Bouquet A 15.10. 9
823 Osobnosti: Andreas Vesalius (1514–1564) 25 Kè 5.11. 10
824 Umìlecká díla na známkách: Jakub Schikaneder (1855–1924) 25 Kè 5.11. 10
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825 Umìlecká díla na známkách: Jaromír Funke (1896–1945) 29 Kè 5.11. 10
826 Umìlecká díla na známkách: Salvador Dalí (1904–1989) 37 Kè 5.11. 10
827 Výroèí 17. listopadu 13 Kè 5.11. 10
828 Výplatní známka: Vánoce – Lada A 5.11. 10
829 Výplatní známka: Vzor Vlastní známky kruhové A 26.11. 11
830 Výplatní známka: Vzor Vlastní známky kruhové Z 26.11. 11

Na základì èlánku 7 Ústavy Svìtové poštovní unie a èlánku RL 103 Øádu listovních zásilek a RC 104 Øádu
poštovních balíkù se jako mìnová jednotka v rámci Svìtové poštovní unie používá mìnová jednotka Mezinárod-
ního mìnového fondu SDR (DTS). Podle èlánku RL 109 Øádu listovních zásilek musejí èlenské zemì stanovit kurz
SDR (DTS) platný pro následující kalendáøní rok. Z § 36 zákona o poštovních službách vyplývá, že kompetenci
stanovit tento kurz má Ministerstvo prùmyslu a obchodu.

36. Kurz SDR (DTS) pro rok 2015

S úèinností od 1. ledna 2015 se vyhlašuje pro rok 2015 kurz SDR (DTS) jako úèetní jednotky Mezinárodního
mìnového fondu, používané zároveò jako mìnová jednotka Svìtové poštovní unie podle èlánku 7 její Ústavy.
V souladu se znìním èlánku RL 109 Øádu listovních zásilek se tento kurz stanoví na prùmìrnou hodnotu

1 SDR = 30,9215 Kè

Praha 19. listopadu 2014
Ing. Jiøí Øehola v. r.

øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

Pøíloha:
37. Obsahový rejstøík Poštovního vìstníku 2014

A. Sdìlení Èeského telekomunikaèního úøadu

èástka 7/2014

17. Souhrnná zpráva o plnìní povinností uložených držiteli poštovní licence Èeské poštì, s.p. za rok 2013

èástka 8/2014

22. Ovìøení dodržování pravidel pro pøiøazování nákladù na jednotlivé služby, na nìž se vztahuje poštovní
povinnost držitele poštovní licence za rok 2013

B. Sdìlení Ministerstva prùmyslu a obchodu ÈR

Vydání poštovních známek a dopisnic – viz pøílohu ke sdìlení è. 35/2014 na str. 61–62

èástka 11/2014

35. Pøehled èeských poštovních známek vydaných v roce 2014
36. Kurz SDR (DTS) pro rok 2015
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