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SDĚLENÍ MINISTERSTVA INFORMATIKY ČR

Na základě článku 7 Ústavy Světové poštovní unie a článku 5 Světové poštovní úmluvy se jako měnová jednotka
v rámci Světové poštovní unie používá měnová jednotka Mezinárodního měnového fondu SDR (DTS). Podle článku
RE 104 Řádu listovních zásilek musí členské země stanovit kurz SDR (DTS) platný pro následující kalendářní rok.
Z § 36 zákona o poštovních službách vyplývá, že kompetenci stanovit tento kurz má Ministerstvo informatiky.
____________________________________________
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KURZ SDR (DTS) PRO ROK 2006
S účinností od 1. ledna 2006 se vyhlašuje pro rok 2006 kurz SDR (DTS) jako účetní jednotky Mezinárodního
měnového fondu používané zároveň jako měnová jednotka Světové poštovní unie podle článku 7 její Ústavy. V souladu
se zněním článku RE 104 Řádu listovních zásilek a článku RE 102 Řádu poštovních balíků se tento kurz stanoví
průměrnou hodnotou na
1 SDR = 35,614 Kč.
Praha 24. listopadu 2005
Ing. Jiří Řehola v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
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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. poštovní známky vydává Ministerstvo informatiky ČR. Vydání
poštovní známky Ministerstvo informatiky ČR zveřejní v Poštovním věstníku.
____________________________________________
38
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
CHRÁNĚNÁ FAUNA A FLÓRA KRKONOŠ
URČENÉ K PŘITIŠTĚNÍ NA POHLEDNICI
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne l. prosince 2005 příležitostnou poštovní známku nominální
hodnoty 7,50 Kč, která je určena výhradně k přitištění na pohlednici. Bude použit obraz známky původní nominální
hodnoty 12 Kč z příležitostného poštovního aršíku se 4 známkami a 4 kupony Chráněná fauna a flóra Krkonoš, který
byl vydán dne 22. června 2005 a oznámen v Poštovním věstníku č. 6 ze dne 9. června 2005. Na známce jsou zobrazeny
dvě chráněné krkonošské rostliny – violka žlutá sudetská (Viola lutea sudetica) a kopyšník tmavý (Hedysarum
hedysaroides).

Autory výtvarného návrhu známky jsou ak. malíři a grafici Libuše a Jaromír Knotkovi.
Známku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem. Známka platí od l. prosince 2005 do
odvolání.
Praha 24. listopadu 2005
Mgr. Pavel Kolář v. r.
náměstek ministryně informatiky
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39
VYDÁNÍ DVOU VÝPLATNÍCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
LIPOVÝ LIST - NÁRODNÍ SYMBOL
URČENÝCH K PŘITIŠTĚNÍ NA POHLEDNICE
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 1. prosince 2005 dvě výplatní poštovní známky Lipový list –
národní symbol v nominálních hodnotách 7,50 Kč a 9 Kč určené výhradně pro přitištění na pohlednice. Stylizovaný
lipový list v obrazu známky je orámován červenou a modrou barvou.

Autorem výtvarného návrhu známek je grafik Václav Kučera.
Známky vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem. Známky platí od l. prosince 2005 do
odvolání. Od tohoto data je možné uvádět postupně do oběhu pohlednice s těmito přitištěnými známkami.
Praha 24. listopadu 2005
Mgr. Pavel Kolář v. r.
náměstek ministryně informatiky

40
VYDÁNÍ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU PŘÍLEŽITOSTNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU
130 LET OD PRVNÍHO VYDÁNÍ BROUČKŮ JANA KARAFIÁTA
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 14. prosince 2005 dopisnici s natištěnou příležitostnou
poštovní známkou nominální hodnoty 7,50 Kč ke 130. výročí prvního vydání Broučků od Jana Karafiáta.
Jan Karafiát (1846 – 1929) studoval na gymnáziu v Güterslohu, bohosloví v Berlíně, Bonnu a ve Vídni. V roce
1875 se stal farářem v tehdejší valašské Hrubé Lhotě (nyní Velká Lhota). V červnu 1895 pro neshody s nadřízenými
složil svůj úřad a odešel do Prahy, kde působil jako misionář. Volný čas věnoval studiu Kralické bible. V letech 1896 –
1905 vydával v Praze časopis Reformované listy. Ze svého zaujetí kněžským posláním se Jan Karafiát vyznal
v pětidílných Pamětech spisovatele Broučků. Jeho nejznámějším dílem je dnes už klasická kniha Broučci, povídka pro
malé i veliké děti, která poprvé vyšla v roce 1876 bez udání autora. Na známce je portrét Jana Karafiáta doplněný jeho
jménem a životopisnými daty.
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V obrazové části dopisnice je kresba Marie Fischerové-Kvěchové (1892 – 1984), která ilustrovala pozdější
vydání Broučků. Obrázek dvou světlušek s lucerničkami doplňuje jméno autorky ilustrace, její značka MFK a texty Jan
Karafiát, BROUČCI, 130 let od prvního vydání 1876.
Autorem grafické úpravy dopisnice je grafik Oldřich Pošmurný.
Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn
hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 12,50 Kč. Známka platí od 14. prosince 2005 do odvolání.
Praha 24. listopadu 2005
Mgr. Pavel Kolář v. r.
náměstek ministryně informatiky
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