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SDĚLENÍ MINISTERSTVA 
 
 

98 
UDĚLENÍ SOUHLASU K PROVOZOVÁNÍ PO�TOVNÍCH SLU�EB 

 
Ministerstvo informatiky, jako příslu�ný 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 po�tovních slu�bách a o změně některých zákonů 
(zákon o po�tovních slu�bách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen �zákon o po�tovních slu�bách�), 
rozhodlo o �ádosti účastníka řízení, státního podniku Česká po�ta, s.p., se sídlem v Praze 3, Ol�anská 38/9, 
IČ: 47114983, ze dne 6.8.2003 o udělení souhlasu k provozování po�tovních slu�eb takto: 

Souhlas k provozování po�tovních slu�eb počínaje dnem 1. 1. 2004, o který bylo �ádáno, se na základě 
ustanovení § 17 odst. 2 zákona o po�tovních slu�bách uděluje. 

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. září 2003. 
 
 
 

99 
VYDÁNÍ PŘÍLE�ITOSTNÉ PO�TOVNÍ ZNÁMKY 

PORTÁL BAZILIKY KLÁ�TERA �PORTA COELI� V PŘEDKLÁ�TEŘÍ 
 

Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 15. října 2003 příle�itostnou po�tovní známku Portál baziliky klá�tera 
�Porta coeli� v Předklá�teří s nominální hodnotou 6,50 Kč. Tato emise je určena k propagaci Evropské výstavy 
po�tovních známek BRNO 2005. 

�enský cisterciácký klá�ter Porta coeli (Brána nebes) byl zalo�en v roce 1233 královnou Konstancií, 
man�elkou Přemysla Otakara I., která je zde pochována. V původním románsko-gotickém slohu je zachován 
kostel, kří�ová chodba a kapitulní síň. Ostatní budovy pocházejí z období renesance a baroka. Na známce je 
tympanon tvořený kamenným reliéfem se sedícím Kristem, u jeho� nohou klečí královna Konstancie se synem 
Přemyslem a předávají mu model kostela. Za nimi stojí král Václav I. a sv. Ane�ka Česká. Celý areál klá�tera 
byl nově rekonstruován. 
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Autorem návrhu známky a razítka je ak. malíř a grafik Karel Zeman, autorem návrhu obálky prvního dne 
vydání je ak. malíř a grafik Emanuel Ranný. Rytiny provedl grafik a rytec Jaroslav Tvrdoň. 

Známku o rozměrech 40 x 23 mm na �ířku vytiskla Po�tovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem 
v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě okrové, rů�ové, modré a hnědočervené v tiskových listech po 
30 kusech. Kromě známek v archové úpravě se vydávají filatelistické se�itky s 8 známkami a 4 kupony. Na 
kuponu je hlavice sloupu s draky a liliemi z kří�ové chodby klá�tera. Kupon je vyti�těn v rozměrech 19 x 23 mm 
na vý�ku rotačním ocelotiskem v barvě černé. 

Známka má katalogové číslo 371 a platí od 15. října 2003 do odvolání. 
 
 
 

100 
VYDÁNÍ PŘÍLE�ITOSTNÝCH PO�TOVNÍCH ZNÁMEK 

OCHRANA PŘÍRODY - DRAVÍ PTÁCI 
 

Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 15. října 2003 v emisi Ochrana přírody sérii tří příle�itostných 
po�tovních známek Draví ptáci. 
 

1) 6,50 Kč - Luňák červený (Milvus milvus) 
Barvy: černá (ocelotisk), �lutá, rů�ová, modrá, černá 

2) 8 Kč - Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 
Barvy: černá (ocelotisk), �lutá, rů�ová, modrá, zelenomodrá 

3) 9 Kč - Orel nejmen�í (Hieraaetus pennatus) 
Barvy: černá (ocelotisk), �lutá, rů�ová, modrá, hnědá 

 
 

 
 
 

Emise Ochrana přírody přibli�uje veřejnosti floru a faunu, která je v na�í republice ohro�ena. Luňák červený 
a sokol stěhovavý patří ke kriticky ohro�eným druhům, to znamená, �e jim hrozí bezprostřední nebezpečí 
úplného vymizení na na�em území. Vzácným druhem je orel nejmen�í, který u nás nepravidelně protahuje. 
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Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Josef Saska, autorem rytin je grafik a rytec Václav 
Fajt. 

Známky o rozměrech 23 x 30 mm na vý�ku vytiskla Po�tovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním 
ocelotiskem kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 50 kusech. 

Známky mají katalogová čísla 372-374 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 15. října 2003 do 
odvolání. 
 
 
 

101 
VYDÁNÍ PŘÍLE�ITOSTNÝCH PO�TOVNÍCH ZNÁMEK 

TECHNICKÉ PAMÁTKY - HASIČSKÁ TECHNIKA 
 

Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 15. října 2003 v emisi Technické památky sérii tří příle�itostných 
po�tovních známek Hasičská technika. Známky jsou vydávány ke 140. výročí českého hasičského hnutí, které 
připadá na jaro 2004. 
 

1) 6,50 Kč - DŘEVĚNÁ STŘÍKAČKA r. 1822 
Barvy: černá (ocelotisk), �edá, okrová, červená 

2) 9 Kč - MOTOROVÁ STŘÍKAČKA r. 1933 
Barvy: černá (ocelotisk), okrová, hnědá, �edá, červená 

3) 12 Kč - CAS 8/AVIA DAEWOO r. 2002 
Barvy: černá (ocelotisk), modrá, černá, červená, �edá 
 
 
 

 
 
 
 

Nejpočetněj�í organizací hasičů je Sdru�ení hasičů Čech, Moravy a Slezska s více ne� 310 000 členy v�ech 
věkových kategorií, které vzniklo roku 1991 jako občanské sdru�ení. Je právním nástupcem Svazu po�ární 
ochrany. Hasiči zasahují nejen při likvidaci po�árů, ale i při �ivelních katastrofách, dopravních nehodách, 
průmyslových haváriích a v�ude tam, kde jsou ohro�eny �ivoty, zdraví a majetek lidí. Stálá expozice z historie 
hasičstva v Čechách je na zámku v Přibyslavi, z ní� čerpal té� autor návrhů emise. Známky jsou kromě názvu 
stříkačky doplněny textem 140 LET ČESKÉHO HASIČSKÉHO HNUTÍ.  

Autorem výtvarných návrhů a rytin emise je ak. malíř, grafik a rytec Bedřich Housa. 

Známky o rozměrech 40 x 23 mm na �ířku vytiskla Po�tovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem 
kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 50 kusech. 

Známky mají katalogová čísla 375-377 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 15. října 2003 do 
odvolání. 
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102 
VYDÁNÍ VÝPLATNÍCH PO�TOVNÍCH ZNÁMEK 

KRÁSA KVĚTŮ - CHRPA A JIŘINA 
 

Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 22. října 2003 v sérii výplatních známek Krása květů dvě nové 
známky - Chrpu s nominální hodnotou 50 h a Jiřinu s nominální hodnotou 6,50 Kč. Na známkách jsou květy 
s poupaty doplněné názvy chrpa a jiřina. 
 

    
 

Autorkou výtvarných návrhů známek je ak. malířka a grafička Anna Khunová , autorem rytin je grafik a 
rytec Bohumil �neider. 

Známky o rozměrech 19 x 23 mm na vý�ku vytiskla Po�tovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním 
ocelotiskem kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 100 kusech. Chrpa je vyti�těna v barvě 
modročerné (ocelotisk), modré, rů�ové a zelené (hlubotisk), Jiřina je vyti�těna v barvě fialové (ocelotisk), světle 
zelené, tmavozelené a rů�ové (hlubotisk). Kresbu obou známek podbarvuje iridescentní barva se sklopným 
efektem. 

Známky mají katalogová čísla 378 (Chrpa) a 379 (Jiřina) a platí od 22. října 2003 do odvolání. 
 
 
 

103 
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ PO�TOVNÍ ZNÁMKY S KUPONY PRO PŘÍTISKY 

RŮ�E NAD PRAHOU 
 

Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 22. října 2003 výplatní po�tovní známku Rů�e nad Prahou nominální 
hodnoty 6,50 Kč. Obraz známky je shodný se známkou 6,40 Kč, její� vydání dne 26. března 2003 bylo 
oznámeno sdělením 21 Po�tovního věstníku č. 3/2003 a li�í se pouze barevností. 
 

 
 

Známka vychází v upraveném tiskovém listu s 9 známkami a 12 kupony. K datu vydání je devět kuponů 
opatřeno logem Po�tovní spořitelny, logem České po�ty a textem PO�TOVNÍ SPOŘITELNA NA KA�DÉ 
PO�TĚ, na třech kuponech po pravé straně upraveného tiskového listu jsou kresby drobných ozdobných detailů. 
Část nákladu bude vyti�těna s prázdnými kupony, na ně� 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 vý�ku s kuponem stejné velikosti vytiskla Victoria Security Printing, 
a.s., barevným ofsetem. 

Známka má katalogové číslo 380 a platí od 22. října 2003 do odvolání. 
 
 
 

104 
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ PO�TOVNÍ ZNÁMKY S KUPONY PRO PŘÍTISKY 

LUCERNA NA NOVÉM SVĚTĚ 
 

Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 22. října 2003 výplatní po�tovní známku Lucerna na Novém Světě 
nominální hodnoty 9 Kč. Na známce je umělecky provedená kovová lucerna ozařující svým svitem část 
starobylého zákoutí Nový Svět v Praze na Hradčanech. 
 

 
 

Známka vychází v upraveném tiskovém listu s 9 známkami a 12 kupony. K datu vydání je pravý horní kupon 
opatřen ozdobným architektonickým detailem s dvouocasou rybou, na ostatních kuponech je logo expresní po�ty 
EMS, logo České po�ty a text EXPRESNÍ PŘEPRAVA VA�ICH ZÁSILEK. Část nákladu bude vyti�těna 
s prázdnými kupony, na ně� budou dodatečně zhotovovány přítisky dle přání zákazníka. 

Autorem výtvarného návrhu známky i upraveného tiskového listu je ak. malíř a grafik Karel Zeman. 

Známku o rozměrech 23 x 30 mm na vý�ku s kuponem stejné velikosti vytiskla Victoria Security Printing, 
a.s., barevným ofsetem. 

Známka má katalogové číslo 381 a platí od 22. října 2003 do odvolání. 
 
 
 

105 
VYDÁNÍ DOPISNICE PRO BĚ�NÝ PROVOZ S NATI�TĚNOU PO�TOVNÍ ZNÁMKOU  

 
Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 22. října 2003 dopisnici pro bě�ný 

provoz s nati�těnou po�tovní známkou nominální hodnoty 6,50 Kč. 

Na známce je pohled na Český Krumlov, jednu z nejvýznamněj�ích městských 
památkových rezervací České republiky, která byla zapsána na listinu Světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Známka je doplněna logem UNESCO 
a textem Český Krumlov. 

Autorem výtvarného návrhu dopisnice je ak. malíř a grafik Josef Saska. 



 
54                                                             PO�TOVNÍ VĚSTNÍK č. 10/2003                                                           
 

Dopisnici vytiskla Po�tovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem. Vedle rámečků PSČ odesílatele je 
umístěn hologram, který slou�í jako ochranný prvek. 

Prodejní cena po�tovní dopisnice je 7,50 Kč. Známka platí od 22. října 2003 do odvolání. 
 
 
 

106 
VYDÁNÍ DOPISNICE PRO PŘÍTISKY S NATI�TĚNOU PO�TOVNÍ ZNÁMKOU  

 
Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 22. října 2003 dopisnici pro obchodní a 

propagační vyu�ití s nati�těnou po�tovní známkou a volnou levou částí určenou 
pro přítisky (bez linek pro odesílatele). Známka má nominální hodnotu 6,50 Kč. 

Obraz známky tvoří typografická kompozice, kterou navrhl ak. malíř a grafik 
Jan Solpera. 

Dopisnici vytiskla Po�tovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem. Pod 
logem České po�ty je umístěn hologram, který slou�í jako ochranný prvek. 

Prodejní cena po�tovní dopisnice je 7,50 Kč. Známka platí od 22. října 2003 do 
odvolání. 
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