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I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA
89
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH
Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 15. listopadu 2000 tři příležitostné poštovní známky emise Umělecká
díla na známkách:
1. 13 Kč - MISTR THEODORIK (po 1320 - kol. 1370)
SV. LUKÁŠ EVANGELISTA (kol. 1365)
HRAD KARLŠTEJN
Rytec: Miloš Ondráček
Barvy: okrová, světlemodrá, červená, modrá, černá
2. 17 Kč - PETR JAN BRANDL (1668-1735)
SIMEON S JEŽÍŠKEM (po 1725)
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
Rytec: Václav Fajt
Barvy: žlutá, oranžová, červená, modrošedá, černá
3. 26 Kč - ALFONS MUCHA (1860-1939)
BRUNETA (1897)
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM V PRAZE
Rytec: Bedřích Housa
Barvy: černá (ocelorytina) v kombinaci s ofsetem
Mistr Theodorik byl jako dvorní malíř pověřen výzdobou kaple sv. Kříže na hradě Karlštejně, který dal v letech
1348-1357 císař Karel IV. zbudovat nedaleko Prahy k zabezpečení korunovačních klenotů, listin a relikvií. Kaple se
stěnami osázenými polodrahokamy byla ozdobena 127 deskovými obrazy Theodorika a jeho dílenských
spolupracovníků, které patří k vrcholům soudobé evropské malby. Obraz Svatý Lukáš Evangelista je prokazatelně
vlastním dílem Mistra Theodorika.
Český malíř Petr Jan Brandl, který patří k hlavním představitelům českého vrcholného baroka, se stal velmi
vyhledávaným malířem portrétů i oltářních obrazů. Zejména u stařeckých hlav světců prokázal mimořádný cit pro
psychologickou charakteristiku a uvolněný malířský rukopis. Obraz Simeona s Ježíškem je mistrovskou ukázkou jeho
díla.
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Český malíř, grafik a návrhář Alfons Mucha je předním představitelem evropské secese. Žil dlouho ve Francii a
USA. Zabýval se užitou, dekorační a knižní grafikou, ilustrací, navrhoval i nábytek, šperky aj. Vytvořil též cyklus
monumentálních malířských děl Slovanská epopej. Velmi známé jsou nejen jeho plakáty propagující výstavy a
průmyslové výrobky, ale i divadelní plakáty a v neposlední řadě série plakátů, na kterých vyniká krása a půvab ženy.
Barevná litografie s názvem Bruneta je ze série Byzantské hlavy.

Známky o rozměrech 40 x 50 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., v tiskových listech po
4 kusech. Známky nominálních hodnot 13 a 17 Kč jsou vytištěny ocelotiskem z plochy, známka nominální hodnoty
26 Kč je vytištěna ocelotiskem z plochy v kombinaci s ofsetem.
Známky mají katalogová čísla 275, 276 a 277 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 15. listopadu 2000 do
odvolání.
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY VÁNOCE
Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 15. listopadu 2000 příležitostnou poštovní známku Vánoce nominální
hodnoty 5 Kč. Autor výtvarných návrhů emise ak. malíř a grafik Vladimír Suchánek použil pro známku motiv svaté
rodiny z lidového kostelního betléma na Broumovsku. Autorem rytin je grafik a rytec Miloš Ondráček.
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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 okrové, červené, modrozelené a zlaté v tiskových listech po 50
kusech.
Známka má katalogové číslo 278 a platí od 15. listopadu 2000 do odvolání.
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ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA DOPRAVY A SPOJŮ O UDĚLENÍ SOUHLASU
K PROVOZOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB DOUBRAVCE KOVAŘÍKOVÉ
Podle § 32 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), Ministerstvo dopravy a spojů zveřejňuje následující rozhodnutí:
Ministerstvo dopravy a spojů ČR

V Praze dne 21. září 2000
Čj. 638/2000-320

Rozhodnutí
Ministerstvo dopravy a spojů 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) - dále jen “ZPSL”, rozhodlo o žádosti účastníka řízení, paní Doubravky Kovaříkové,
Pomořanská 486/7, Praha 8, ze dne 18.9.2000 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.
Odůvodnění:
Podle § 17 odst. 2 ZPSL Ministerstvo dopravy a spojů souhlas k provozování poštovních služeb udělí, prokáže-li
žadatel, že má poštovní podmínky zpracované podle uvedeného zákona. Správní orgán proto zkoumal, zda poštovní
podmínky, které žadatel ke své žádosti přiložil, v prvé řadě obsahují všechny náležitosti, jež podle § 6 ZPSL musejí
obsahovat. Dále zkoumal, zda jsou tyto poštovní podmínky způsobilé stát se obsahem budoucí poštovní smlouvy tak,
jak vyplývá z § 4 odst. 1 ZPSL, a zda tyto poštovní podmínky nejsou v rozporu s kogentními ustanoveními ZPSL.
Správní orgán zjistil, že předložené poštovní podmínky nemají v tomto směru žádné nedostatky. Vzhledem k tomu
proto rozhodl tak, jak je výše uvedeno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad u Ministerstva dopravy a spojů, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení.
Ing. Jiří Řehola v.r.
pověřen řízením odboru poštovních služeb
Ministerstva dopravy a spojů
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II. SDĚLENÍ ČESKÉ POŠTY, státního podniku
92
ZMĚNY A DOPLŇKY POŠTOVNÍCH PODMÍNEK ČESKÉ POŠTY, STÁTNÍHO PODNIKU,
ČÁSTI CENÍK
S účinností od 9. října 2000 byly provedeny následující změny a doplňky Poštovních podmínek České pošty,
státního podniku, v části Ceník:
♦ Na straně 7/2.I.A byl doplněn do bodu 2.48 za název “Slevy” text “za měsíční objem podaných Profi balíků”.
♦ Na straně 1/II.C byla v bodu 1. Obálka škrtnuta položka “prvního dne vydání po ukončení platnosti” včetně prodejní
ceny.
S účinností od 1. listopadu 2000 budou provedeny ještě následující změny:
Na straně 2/1.I.A v položce 1.23 “Poštovní poukázky B-písemně” bude ve sloupci “do částky včetně 200 Kč”
změněna cena z 8 Kč na 12 Kč a v téže položce bude ve sloupci “za každých dalších započatých 50000 Kč” změněna
cena z 6 Kč na 10 Kč.

93
ZRUŠENÍ POŠTOVEN LIBOMYŠL A PODĚBRADY 50
S účinností od 1. listopadu 2000 bude v okrese Beroun zrušena poštovna 267 55 Libomyšl a v okrese Nymburk
poštovna 290 50 Poděbrady 50.

94
ZMĚNA FUNKCE POŠT 320 00 PLZEŇ 20 A 327 00 PLZEŇ 27
S účinností od 1. listopadu 2000 bude pošta 320 00 Plzeň 20 zajišťovat pouze dodávání balíků. Novou dodávací
poštou pro Jižní Předměstí, Lhotu, Radobyčice a Valchu bude pošta 301 00 Plzeň 1.
Od téhož dne dojde ke změně funkce pošty 327 00 Plzeň 27 z podávací na dodávací. Tato pošta bude rovněž
zajišťovat pouze dodávání balíků.
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ZMĚNA FUNKCE POŠTY 753 65 POLOM
S účinností od 1. prosince 2000 se změní v okrese Přerov funkce pošty 753 65 Polom z dodávací na podávací.
Novou dodávací poštou pro obec Polom bude pošta 753 64 Bělotín.
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