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Sdìlení Ministerstva prùmyslu a obchodu ÈR
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.
26.

Vydání pøíležitostné poštovní známky „130 let poštovního bankovnictví“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 26. èervna 2013 pøíležitostnou poštovní známku
z emise 130 let poštovního bankovnictví nominální hodnoty 20 Kè.
Na známce je vyobrazen kùò táhnoucí poštovní vùz.

C. k. spoøitelní úøad poštovský zahájil èinnost 12. 1. 1883 zásluhou ministra obchodu Felixe von Pino-Friedenthala a odborového pøednosty Jiøího Theodora Cocha. Jeho poboèkami se staly poštovní úøady, což se ukázalo
jako prozíravé øešení.
Dùležitost poštovního spoøitelnictví si uvìdomovali také tvùrci èeskoslovenského státu v èele s ministrem
financí Aloisem Rašínem. Zejména jeho zásluhou vznikla 20. 11. 1918 Poštovní spoøitelna, vybudovaná podle
osvìdèeného rakouského vzoru. Již v bøeznu 1919 spoøitelní služba zanikla a poèínaje srpnem téhož roku zahájil
èinnost Poštovní úøad šekový, který pøevzal úlohu ústøedního platebního ústavu èeskoslovenského státu.
Transformací z 23. 9. 1930 došlo k opìtovnému zavedení spoøitelní služby a obnovení názvu Poštovní spoøitelna.
Za Protektorátu Èechy a Morava plnila spoøitelna úkoly protektorátní správy.
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Po roce 1945 se Poštovní spoøitelnì navrátila pøedváleèná funkce, ale již v roce 1950 byla její èinnost
pozastavena a úèty i majetek pøevedeny na Státní banku èeskoslovenskou a ústavy lidového penìžnictví. Ty však
zklamaly oèekávání, a proto byly k 1. 1. 1953 pøemìnìny ve státní spoøitelny specializované na získávání vkladù.
Soustava státních spoøitelen prošla v roce 1967 reorganizací, na jejímž základì se slouèily ve Státní spoøitelnu,
která mìla monopol na vklady drobných støadatelù. K 1. 1.1969 se Státní spoøitelna rozdìlila na Èeskou
a Slovenskou státní spoøitelnou, spadající do pùsobnosti národních ministerstev financí. V této podobì rozvíjely
svou èinnost v období normalizace.
Myšlenka poštovního bankovnictví byla vzkøíšena po pádu socialistického zøízení. Stalo se tak 20. 11.
1990, kdy byla v objektu Poštovního muzea slavnostnì podepsána zakladatelská smlouva Poštovní banky, která
se k 1. lednu 1994 slouèila s Investièní bankou v Investièní a poštovní banku. Po krachu tohoto ústavu v roce 2000
se Poštovní spoøitelna stala souèástí ÈSOB, využívající pro její služby pøedevším distribuèní síþ Èeské pošty.
Autorem výtvarného návrhu známky je akademický malíø Adolf Born, autorem rytiny FDC je rytec Bohumil Šneider.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové èíslo 770 a platí od 26. èervna 2013 do odvolání.
Praha 21. èervna 2013
Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

27.

Vydání výplatní poštovní známky „Franz Kafka“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 26. èervna
2013 výplatní poštovní známku s natištìným písmenem „E“ Franz
Kafka. Písmeno „E“ odpovídá cenì pro prioritní obyèejné zásilky do
20 g do evropských zemí, dle ceníku základních poštovních služeb
v aktuálním znìní – ke dni vydání 20 Kè.
Motem známky a FDC je BEZPRÁVÍ – BEZÈASÍ – PROMÌNA.
Kompozice známky, razítka a FDC je založena na strohém geometrickém modulu, který se promítá i do sešitku. Na známce je reálnì vypadající brouk. Brouk, jako symbol neúprosné promìny, ne vždy k lepšímu, je zasazen do strohých, až lhostejných geometrických modulù.
Franz Kafka byl pražský, nìmecky píšící spisovatel židovského
pùvodu. Za nejdùležitìjší Kafkovy práce jsou všeobecnì považovány
romány Proces, Nezvìstný (též zvaný Amerika), Zámek a povídka
Promìna. Stìžejní èást Kafkova díla byla za jeho života témìø
neznámá, publikoval jen nìkolik povídek. Proslulým autorem se Kafka
stal až po své smrti, zejména po 2. svìtové válce. Dnes je øazen ke klasikùm literatury 20. století a proslulým novátorem románové formy
vyprávìní.
Autorem výtvarného návrhu je akademická malíøka Marina
Richterová, autorem liniové kresby a rytiny FDC je grafik a rytec Miloš
Ondráèek.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 30 × 52 mm, která bude
vydávána v sešitkové úpravì po osmi kusech, vytiskla Poštovní
tiskárna cenin Praha a. s. plnobarevným ofsetem. Na zadní stranì známkového sešitku je u levého okraje
umístìno logo Èeské pošty, s. p., pod ním je hologram, který slouží jako ochranný prvek, a èárový kód.
Známka má katalogové èíslo 771 a platí od 26. èervna 2013 do odvolání.
Praha 21. èervna 2013
Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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Vydání pøíležitostné poštovní dopisnice „80. výroèí od narození paní Olgy Havlové“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 26. èervna 2013 pøíležitostnou poštovní dopisnici
k 80. výroèí od narození paní Olgy Havlové s natištìnou písmenovou známkou „A“. Písmeno „A“ odpovídá cenì za
vnitrostátní obyèejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znìní – ke
dni vydání 10 Kè.

Na písmenové známce „A“ je vyobrazena ruka držící rùži odrùdy s názvem Olga Havlová. Pod známkou se
nachází mikrolinka s mikrotextem Èeská pošta, PTC, 2013. Nalevo od známky je umístìno logo Èeské pošty
a hologram, který slouží jako ochranný prvek. V levé èásti dopisnice je vyobrazen portrét Olgy Havlové.
Olga Havlová, rozená Šplíchalová (11. èervence 1933 Praha – 27. ledna 1996 Praha), byla první manželka
èeského prezidenta Václava Havla a první dáma Èeské republiky. Narodila se v Praze na Žižkovì v poèetné
rodinì. Vyuèila se v Baþovì továrnì, kde posléze také pracovala. V letech 1961 až 1969 byla uvadìèkou v Divadle
Na Zábradlí, kde v té dobì pùsobil také Václav Havel. S ním se však znala již od roku 1953, známost navázali o tøi
roky pozdìji. Provdala se za nìj v roce 1964.
V roce 1991 jí byl za charitativní práci udìlen v Norsku organizací Stiftelsen Arets Budeie (jako první ženì
bez norského obèanství) titul Žena roku. V Nizozemsku pøevzala v roce 1995 dìtskou cenu Baronka ze Zemì všech
èasù. V tomtéž roce byla ocenìna medailí Pøemysla Pittra a stala se Ženou roku 1995 Èeské republiky. V roce 1997
jí byl in memoriam propùjèen Øád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.
Od roku 1995 udìluje Výbor dobré vùle – Nadace Olgy Havlové Cenu Olgy Havlové lidem se zdravotním
postižením, kteøí i pøes nìj pomáhají dalším lidem.
Autorem výtvarného návrhu známky a dopisnice je malíø a grafik Petr Minka. Dopisnici vytiskla Poštovní
tiskárna cenin Praha a. s. plnobarevným ofsetem.
Prodejní cena pøíležitostné poštovní dopisnice je 15 Kè a platí od 26. èervna 2013 do odvolání.
Praha 21. èervna 2013
Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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