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I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA
18
UDĚLENÍ SOUHLASU K PROVOZOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB
Ministerstvo informatiky, jako příslušný správní orgán podle § 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení
(správní řád) a § 17 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon
o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen „ZPSL“), rozhodlo o žádosti účastníka řízení,
Mediaservis, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Hvožďanská 5-7, zastoupeného na základě plné moci Mgr. Hedvikou
Hartmanovou, ze dne 10.1.2003 o udělení souhlasu k provozování poštovních služeb takto:
Souhlas k provozování poštovních služeb, o který bylo žádáno, se na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona
o poštovních službách uděluje.
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30. ledna 2003.
19
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
VELIKONOCE
Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 26. března 2003 příležitostnou poštovní
známku Velikonoce nominální hodnoty 6,40 Kč. Tradiční symboly svátků jara kraslice, zajíček, motýli - jsou v kresbě na známce zkomponovány se značnou dávkou
humorné nadsázky.
Autorkou výtvarných návrhů emise je ak. malířka a grafička Eva NatusŠalamounová, autorem rytin je grafik a rytec Jaroslav Tvrdoň.
Známku o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin
Praha, a.s., rotačním ocelotiskem v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě
žluté, růžové, modré a okrové v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 351 a platí od 26. března 2003 do odvolání.
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
TRADICE LIDOVÉ TVORBY - KRAJKY

Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 26. března 2003 v emisi Tradice lidové tvorby dvě příležitostné poštovní
známky nominálních hodnot 6,40 Kč a 9 Kč zobrazující krajky.
Krajky se vyrábějí ručně paličkováním, háčkováním, vyšíváním, pletením nebo síťováním; od 19. stol. se vyrábějí i
strojově. Krajky byly neoddělitelnou součástí tradičních ženských a dětských svátečních a obřadních oděvů, ale někde
pronikly i do oděvu mužského. Pro jednotlivé kraje byly charakteristické vzory, techniky, materiál i barvy. Množství a
nákladnost krajek, zejména na oděvu, svědčily vždy o hospodářské situaci kraje i jednotlivce. Na známkách jsou
zobrazeny lidové krajky vytvořené koncem 18. století, které pocházejí ze sbírek národopisného oddělení Národního
muzea. Na známce 6,40 Kč je síťovaná krajka, na známce 9 Kč paličkovaná krajka. Známky jsou doplněny texty
ČESKÁ LIDOVÁ KRAJKA, NÁRODNÍ MUZEUM PRAHA.

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Vladimír Suchánek, autorem rytin je grafik a rytec Miloš
Ondráček.
Známky ve čtvercovém formátu o rozměrech 33 x 33 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním
ocelotiskem kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 20 kusech. Známka 6,40 Kč je tištěna v barvě
tmavomodré (ocelotisk), růžové, červené, modré a tmavomodré (hlubotisk), známka 9 Kč v barvě červené (ocelotisk) a
třech odstínech modré (hlubotisk). Kromě známek v archové úpravě se vydávají filatelistické sešitky se 6 známkami a
4 kupony. Na kuponu, který propaguje výstavu poštovních známek OSTROPA 2003, je logo této výstavy, doplněné
textem 2. česko-německá výstava poštovních známek JIHLAVA 2003. Kupon je vytištěn ocelotiskem v barvě
tmavomodré a hlubotiskem v barvě modré.
Známky mají katalogová čísla 352 a 353 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 26. března 2003 do
odvolání.
21
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
S KUPONY PRO PŘÍTISKY
RŮŽE NAD PRAHOU
Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 26. března 2003 výplatní poštovní známku Růže nad Prahou nominální
hodnoty 6,40 Kč. Známka je inspirována Seifertovými verši o Praze a symbolizuje spojení jeho nejmilejšího města a
květiny. V centru grafické kompozice je hvězdárenská věž Klementina se sochou Atlanta na pozadí Týnského chrámu a
dalších pražských historických dominant. Známka vychází v upraveném tiskovém listu s 9 známkami a 9 kupony.
Tiskový list je na pravém okraji doplněn ozdobným architektonickým detailem, pod nímž je text NOVÁ SLUŽBA
ČESKÉ POŠTY. Kupony jsou k datu vydání opatřeny textem KUPON PRO VÁS a drobným ornamentem, přičemž část
nákladu bude vytištěna s prázdnými kupony, na něž budou dodatečně zhotovovány přítisky dle přání zákazníka.
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Autorem výtvarného návrhu známky i upraveného tiskového listu je ak. malíř a grafik Karel Zeman.

Známku o rozměrech 23 x 30 mm na výšku s kuponem stejné velikosti vytiskla Victoria Security Printing, a.s.,
vícebarevným ofsetem.
Známka má katalogové číslo 354 a platí od 26. března 2003 do odvolání.

22
VYDÁNÍ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU PŘÍLEŽITOSTNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU
80. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉHO ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ
V ČESKÝCH ZEMÍCH
Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 26. března 2003 dopisnici s natištěnou příležitostnou poštovní známkou
nominální hodnoty 6,40 Kč, která připomene 80. výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání v českých zemích.
Český rozhlas navazuje na práci Československého rozhlasu, jehož pravidelné vysílání bylo zahájeno 18. 5. 1923
vysílací stanicí v Praze-Kbelích. Federativním členěním státu v roce 1968 vznikl Český a Slovenský rozhlas; obě
organizace podléhaly ústřednímu vedení v Praze až do rozdělení republiky 31. 12. 1992.
Obraz známky tvoří logotyp Českého rozhlasu k 80. výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání, jehož
autorem je pražská agentura Men on the Moon Entertainment, spol. s r.o. Obrazová část dopisnice graficky znázorňuje
šíření rozhlasových vln. Kresbu doplňuje datum výročí 18. 5. 2003 a text 80. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉHO
ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH.

Autorem typografické úpravy známky a výtvarného návrhu obrazové části dopisnice je ak. malíř a grafik Jiří
Rathouský.
Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., vícebarevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn
hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 11,40 Kč. Známka platí od 26. března 2003 do odvolání.
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VYDÁNÍ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU PŘÍLEŽITOSTNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU
II. ČESKO-NĚMECKÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK OSTROPA 2003

Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 26. března 2003 dopisnici s natištěnou příležitostnou poštovní známkou
nominální hodnoty 6,40 Kč. Obraz natištěné známky tvoří logo II. česko-německé výstavy poštovních známek
OSTROPA 2003, jehož autorkou je grafička Marie Svobodová. Dopisnice vychází za účelem propagace výstavy, která
proběhne v Jihlavě ve dnech 24.-27. dubna 2003 jako reciproční akce k výstavě OSTROPA 2000 pořádané
v Münchbergu (SRN).

V levé části dopisnice je reprodukce obrazu Jihlava od Antonína Chittussiho doplněná texty II. ČESKO-NĚMECKÁ
VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK OSTROPA 2003 JIHLAVA; Antonín Chittussi: JIHLAVA, 1885-6, Oblastní
galerie Vysočiny v Jihlavě.
Autorem typografické úpravy dopisnice je grafik Oldřich Pošmurný.
Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., vícebarevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn
hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 11,40 Kč. Známka platí od 26. března 2003 do odvolání.

II. SDĚLENÍ ČESKÉ POŠTY, s.p.
24
ZMĚNA ČÁSTI CENÍK POŠTOVNÍCH PODMÍNEK ČESKÉ POŠTY, S.P.
Generální ředitel České pošty, s.p., stanovil dodatkem č. 1 k rozhodnutí GŘ č. 18/2002 ze dne 7.2.2003 s účinností
od 1. března 2003 rozšíření slevy u disketového podání o cenná psaní.
V souvislosti se zavedením nových zásad pro opakované doručování zásilky na žádost adresáta zvláštní pochůzkou
stanovil generální ředitel České pošty, s.p., svým rozhodnutím č. 3/2003 ze dne 5.2.2003 s účinností od 1. března 2003
novou cenu ve výši 80,- Kč za případ (cena se vybírá bez ohledu na počet zásilek doručených jednomu adresátovi).
V souvislosti se zařazením bonusů pro uživatele výplatních strojů poskytovaných Českou poštou, s.p., byla v ceníku
zrušena strana A17 a byl vložen nový list se stranami A17/1 a A17/2.
Kromě uvedených změn dochází k některým textovým úpravám. Úplný přehled platných cen za poštovní služby je
obsažen v Ceníku, který je k dispozici k nahlédnutí na každé poště a na internetu.
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25
DOČASNÉ UZAVŘENÍ POŠTY 538 52 HROUBOVICE
Dnem 1. července 2002 byla dočasně uzavřena pošta 538 52 Hroubovice. Po dobu dočasného uzavření pošty bude
doručování zásilek zajišťovat pošta 538 54 Luže.

26
DOČASNÉ UZAVŘENÍ POŠT 335 62 BOROVNO A 335 51 MĚCHOLUPY U BLOVIC
V okrese Plzeň-jih byly dočasně uzavřeny pošty 335 62 Borovno a 335 51 Měcholupy u Blovic. Po dobu dočasného
uzavření pošt bude pro obec Borovno zajišťovat doručování zásilek pošta 335 61 Spálené Poříčí a pro obec Měcholupy
pošta 335 01 Nepomuk 1.

27
DOČASNÉ UZAVŘENÍ POŠT 763 22 SLAVIČÍN 2 A 671 09 VYSOČANY U ZNOJMA
V okrese Zlín byla dočasně uzavřena pošta 763 22 Slavičín 2 a v okrese Znojmo pošta 671 09 Vysočany u Znojma.
Tyto pošty nezajišťovaly doručování zásilek.

28
ZRUŠENÍ POŠTOVEN 281 64 ŽDÁNICE U KOUŘIMI A 333 10 HONEZOVICE
S účinností od 1. března 2003 byla zrušena poštovna 281 64 Ždánice u Kouřimi a poštovna 333 10 Honezovice.

29
ZMĚNY POŠTOVNÍCH OBVODŮ
S účinností od 1. dubna 2003 budou v okrese Liberec přeřazeny obce Horní Řasnice a Srbská z obvodu pošty 463 65
Nové Město pod Smrkem do obvodu pošty 464 01 Frýdlant v Čechách a v okrese Jihlava obce Příseka a Studénky
z obvodu pošty 588 22 Luka nad Jihlavou do obvodu pošty 588 32 Brtnice.
S účinností od 1. května 2003 budou v okrese Náchod a Šumperk přeřazeny obce Bakov, Starkoč, Třtice a Všeliby
z obvodu pošty 552 03 Česká Skalice do obvodu pošty 547 01 Náchod 1 a obce Křemačov, Květín, Libivá a Řepová
z obvodu pošty 789 01 Zábřeh do obvodu pošty 789 85 Mohelnice.

30
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH RAZÍTEK
U příležitosti volby prezidenta České republiky bude používáno příležitostné poštovní razítko s textem „Volba
prezidenta České republiky, Pravda vítězí, Praha 012-Hrad“. Razítko s červenou razítkovací barvou bude používáno na
poště 119 00 Praha 012-Hrad dne 28. února 2003.
U příležitosti výročí založení pošty bude používáno příležitostné poštovní razítko s textem „1903-2003, 100 let
pošty, Želeč u Tábora“. Razítko bude používáno na poště 391 74 Želeč u Tábora dne 31. března 2003.
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U příležitosti mezinárodního veletrhu a burzy ve dnech 25. až 26. dubna 2003 v Plzni bude používáno příležitostné
poštovní razítko s textem „I. mezinárodní sběratelský veletrh a burza, HobbyMania 2003, Plzeň 1“. Razítko bude
používáno u příležitostné poštovní přepážky pošty 301 00 Plzeň 1 ve dnech 25. až 26. dubna 2003 v prostorách Domu
kultury INWEST-K na Americké třídě v Plzni.
U příležitosti 10. ročníku motoristické výstavy MOTORŠOU 2003 bude používáno příležitostné poštovní razítko
s textem „Motoršou Ostrava, Ostrava 30“. Razítko bude používáno u příležitostné poštovní přepážky pošty 700 30
Ostrava 30 v areálu PKS Aréna - Vítkovice ve dnech 25. až 27. dubna 2003.
U příležitosti kulatého jubilea založení obce Zbůch bude používáno příležitostné poštovní razítko s textem „750 let
obce, 1253-2003, Zbůch“. Razítko bude používáno na poště 330 22 Zbůch ve dnech 23. až 25. května 2003.

31
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH NÁLEPEK
U příležitosti výstavy OSTROPA 2003, která se koná ve dnech 24. až 27. dubna 2003, budou používány
příležitostné podací nálepky na doporučené zásilky s přítiskem „Poštovna Horácká, Ostropa 2003/logo výstavy/“
v množství 1 série o 2000 kusech. Nálepky budou používány od 22. dubna 2003 až do spotřebování na poštovně 586 99
Jihlava 50, jejíž adresa je: Horácká filatelie, s.r.o., Znojemská 18, 586 01 Jihlava 1.
U příležitosti výstavy HOBBYMANIA 2003, která se koná ve dnech 25. až 26. dubna 2003, budou používány
příležitostné podací nálepky na doporučené zásilky s přítiskem „HobbyMania 2003“ v množství 1 série o 1000 kusech a
dále samolepící příležitostné podací nálepky se shodným přítiskem v množství 1 série o 1000 kusech. Nálepky budou
používány ve dnech od 25. do 26. dubna 2003 u příležitostné poštovní přepážky v prostorách Domu kultury INWESTK, Americká třída, Plzeň a poté až do spotřebování na poště 301 00 Plzeň 1.

32

VYDÁNÍ CENNÝCH NÁLEPEK
U příležitosti výročí založení některých pošt v obvodu Tábor budou používány cenné nálepky APOST s přítiskem
na následujících poštách:
Přítisk
135 let
165 let

Pošta
398 01 Mirotice
399 01 Milevsko 1

Den používání
7. 5. 2003
1. 7. 2003

U příležitosti výročí založení některých pošt v obvodu Znojmo budou používány cenné nálepky APOST s přítiskem
na následujících poštách:
Přítisk
140 let
100 let
140 let
140 let
140 let
155 let

Pošta
671 69
671 02
671 67
671 35
671 71
671 72

Hevlín
Šumná
Hrušovany nad Jevišovkou
Želetice u Znojma
Hostěradice
Miroslav

Od/do
7. 4. - 11. 4.2003
22. 4. - 30. 4.2003
1. 7. - 4. 7.2003
1. 9. - 5. 9.2003
1.10. - 3.10.2003
1.12. - 5.12.2003
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U příležitosti výročí založení některých pošt v obvodu Přerov budou používány cenné nálepky APOST s přítiskem
na následujících poštách:
Přítisk
160 let
150 let
110 let
110 let

Pošta
753 62
751 03
753 63
751 05

Potštát
Brodek u Přerova
Střítež nad Ludinou
Kokory

Od/do
2.6. - 30.6.2003
2.6. - 30.6.2003
2.6. - 30.6.2003
1.9. - 30.9.2003
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