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I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA
58
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., rozhodlo o žádosti účastníka řízení, Jana Kašpara, bytem
v Šumperku, Vrchlického 12, ze dne 14.4.2003 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 22. května 2003.

59
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
SPORT - MISTROVSTVÍ EVROPY VE STŘELBĚ
Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 25. června 2003 příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 9 Kč
k Mistrovství Evropy ve sportovní střelbě, které se bude konat na dvou místech. Soutěže ve střelbě z pušky, z pistole a
na běžící terč proběhnou ve dnech 17. - 28. 7. v Plzni, brokové disciplíny se budou konat 30. 7. - 6. 8. v Brně. Sportovní
střelba se řadí k technickým sportům. Od založení novodobých olympijských her je i sportem olympijským. Čeští
sportovní střelci patří ve světě k nejlepším, o čemž svědčí 216 medailí vybojovaných od roku 1993 na olympijských
hrách a mistrovstvích světa a Evropy. Na známce je zobrazen střelec s puškou. Známka je doplněna textem
MISTROVSTVÍ EVROPY VE SPORTOVNÍ STŘELBĚ 2003.
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Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Kryštof Krejča, autorem rytin je grafik a rytec Pavel
Kovářík.
Známku o rozměrech 40 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s, rotačním ocelotiskem v barvě
černé kombinovaným hlubotiskem v barvě růžové, hnědé, modré a žluté v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 362 a platí od 25. června 2003 do odvolání.

60
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
ČEŠI EVROPĚ - JOSEF DOBROVSKÝ
Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 25. června 2003 ke 250. výročí narození
Josefa Dobrovského příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 9 Kč.
Josef Dobrovský (1753-1829), jazykovědec, zakladatel slavistiky a historik, byl
největší osobností českého osvícenství a vůdčí postavou první fáze národního
obrození. V letech 1776-1787 působil jako vychovatel a učitel u hraběte Nostice,
poté v josefínském generálním semináři v Hradisku u Olomouce, po jehož uzavření
byl v roce 1790 penzionován. Do konce svého života žil jako host u Nosticů v Praze,
kde se věnoval vědecké práci. Hlavním rysem jeho studií byla kritičnost a smysl pro
pravdu vědeckého poznání; dokladem jeho postoje bylo odmítnutí pravosti Rukopisu
zelenohorského. Pro poznání vývoje a charakteru českého jazyka měly základní
význam jeho Dějiny české řeči a literatury, Podrobná mluvnice jazyka českého a
Německo-český slovník. Slavistikou se zabýval ve svých Základech jazyka
staroslověnského. Nejstarší české dějiny zhodnotil v souboru Kritické pokusy očistit
starší české dějiny od pozdějších výmyslů. Na známce je portrét Josefa Dobrovského
doplněný texty ČEŠI EVROPĚ, JOSEF DOBROVSKÝ 1753-1829.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Oldřich Kulhánek, autorem rytin je grafik a rytec Miloš
Ondráček.
Známku o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem
v barvě tmavomodré kombinovaným hlubotiskem v barvě okrové, zelenomodré a růžové v tiskových listech po
50 kusech.
Známka má katalogové číslo 363 a platí od 25. června 2003 do odvolání.
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61
VYDÁNÍ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU PŘÍLEŽITOSTNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU
115. ZASEDÁNÍ MEZINÁRODNÍHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU V PRAZE
Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 25. června 2003 ke 115. zasedání Mezinárodního olympijského výboru
v Praze dopisnici s natištěnou příležitostnou poštovní známkou nominální hodnoty 9 Kč. Na známce je portrét Bedřicha
Šupčíka (1898-1957), který v roce 1924 vybojoval pro Československo první zlatou olympijskou medaili ve šplhu bez
přírazu na osmimetrovém laně. Na týchž olympijských hrách získal ještě bronzovou medaili ve víceboji. Mezi jeho
další úspěchy patří stříbrná medaile z OH 1928 v soutěži družstev, titul mistra světa 1926 a 1930 (družstva), stříbrná
medaile z MS 1930 (kruhy) a bronzová medaile z mimořádného MS 1931 (kruhy). Vedle portrétu B. Šupčíka,
olympijských kruhů, státní vlajky a Eiffelovy věže jako symbolu místa konání OH známku doplňuje text Bedřich
Šupčík, První zlatá medaile - šplh, OH Paříž 1924.

V obrazové části dopisnice je plakát olympijských her v Paříži z roku 1924, doplněný textem 115. ZASEDÁNÍ
MOV PRAHA 2003 a logem pražského zasedání.
Autorem výtvarného návrhu dopisnice je ak. malíř a grafik Jaroslav Fišer. 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 14 Kč. Známka platí od 25. června 2003 do odvolání.

62
VYDÁNÍ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU PŘÍLEŽITOSTNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU
750 LET POLICE NAD METUJÍ
Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 25. června 2003 dopisnici s natištěnou příležitostnou poštovní známkou
nominální hodnoty 6,40 Kč k 750. výročí první písemné zmínky o Polici nad Metují.
Území dnešního města, které se nachází na Broumovsku, patřilo od roku 1213 břevnovskému klášteru. V roce 1253
tu byl založen pobočný klášter s kostelem a zdejší osada obdržela právo trhu. Tím se Police stala městečkem.
Nejcennější památkou města i okolí je areál kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Raně gotický portál
kostela zdobí čtyři barokní sochy světců. Na náměstí se dochovalo několik barokních domů s kamennými portálky a
radnice z roku 1718, údajně dílo K. I. Dienzenhofera. Socha Bolestné P. Marie z roku 1707 je dílem J. Brokofa,
empírová kašna pochází z roku 1818. Zajímavým objektem je stará barokní škola z roku 1785.
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Na známce je znak města doplněný textem Police nad Metují 1253 - 2003. V obrazové části dopisnice je zobrazeno
průčelí radnice a logo oslav 750. výročí s textem POLICE NAD METUJÍ 750 LET.
Autorem výtvarného návrhu dopisnice je grafik Václav Kučera.
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 25. června 2003 do odvolání.

63
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY
Oznámením č. 14/03 Českého normalizačního institutu, o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení, bylo ve
Věstníku ÚNMZ č. 4/2003 oznámeno vydání následující ČSN:
ČSN 50 6411

Obálky pro obálkovací stroje
Vydání: Duben 2003
kat. č.: 66976

Jejím vydáním se ruší
ČSN 50 6411
Poštovní obálky pro obálkovací stroje
Vydání: Červen 1994
Tato norma stanoví technické požadavky pro výrobu a použití obálek plněných listovní korespondencí
v obálkovacích strojích. Tyto obálky mohou být následně mechanizovaně zpracovávány v poštovním provozu.
Distribuci norem zajišťuje Český normalizační institut v prodejnách norem na adresách:
− Hornoměcholupská 40, 102 04 Praha 10-Hostivař;
− Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1 (prodej za hotové).
Mimo Prahu zajišťují pravidelné dodávky a prodej norem i další distributoři.

II. SDĚLENÍ ČESKÉ POŠTY, s.p.
64
ZAHÁJENÍ SLUŽBY DOBÍRKA DO ŘECKA
Na základě oboustranné dohody s Řeckem zahajuje Česká pošta, s.p., od 1. června 2003 doplňkovou službu dobírka.
Službu dobírka lze využít u služeb doporučené psaní, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka,
cenné psaní, standardní balík a cenný balík. Nejvyšší přípustná částka činí 2 000 EUR, peněžní částku je třeba uvést
v EUR.
65
ZMĚNY POŠTOVNÍCH PODMÍNEK - ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY
Na základě oboustranné dohody o výměně mezinárodních poštovních poukázek mezi poštovní správou Řecka a
Českou poštou, s.p., lze od 1. června 2003 zasílat poštovní poukázky Z/C do Řecka. Přepočtovou měnou je EUR.
Nejvyšší přípustná částka je 2 000 EUR. Odesílatel může požádat o doplňkovou službu - dodejka a může žádat také
o změnu poštovní smlouvy.
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66
ZAVEDENÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY ZÁSILKY EMS DO ZAHRANIČÍ
A ZRUŠENÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY INTEREXPRES
S účinností od 1. července 2003 Česká pošta, s.p., obnovuje poskytování poštovní služby „Zásilky EMS do
zahraničí“. Úplné znění poštovních podmínek této služby jsou k nahlédnutí na každé poště a na internetových stránkách
České pošty, s.p.
Uplynutím dne 30. června 2003 Česká pošta, s.p., ruší poskytování poštovní služby Interexpres a příslušné poštovní
podmínky.
67
ZMĚNA ČÁSTI CENÍK POŠTOVNÍCH PODMÍNEK ČESKÉ POŠTY, S.P.
Na základě zavedení nové technologie důchodové služby byla v Ceníku České pošty, s.p., zrušena cena „Za
potvrzení o pobírání důchodu (dávky)“ 2,- Kč. Uvedená změna platí od 1. května 2003.
Generální ředitel České pošty, s.p., vydal rozhodnutí č. 12/2003 ze dne 7.5.2003 o opětovném zavedení služby EMS
do zahraničí s účinností od 1. července 2003. Informace o nových cenách a podmínkách této služby jsou k dispozici na
každé poště.
Na základě změn telekomunikačních podmínek vydal generální ředitel České pošty, s.p., rozhodnutí č. 15/2003 ze
dne 27.5.2003 o nových cenách služby Postfax s účinností od 1. června 2003. Informace o nových cenách a
podmínkách této služby jsou k dispozici na každé poště.
V souvislosti s výše uvedenými změnami cen služby Postfax byla upravena cena za „Potvrzení příjemce EMS
prostřednictvím služby Postfax“ na 35,- Kč.
Kromě uvedených změn dochází k některým textovým úpravám. Úplný přehled platných cen za poštovní služby
je obsažen v Ceníku České pošty, s.p., který je k nahlédnutí na každé poště a na internetu.

68
OPĚTOVNÉ OTEVŘENÍ POŠTY 335 64 ČÍŽKOV U BLOVIC
Dnem 15. dubna 2003 byla v okrese Plzeň-jih znovu otevřena pošta 335 64 Čížkov u Blovic. Dočasné uzavření této
pošty od 19. června 2002 bylo oznámeno sdělením 7 Poštovního věstníku č. 1/2003.

69
ZMĚNA POŠTOVNÍHO OBVODU
S účinností od 1. července 2003 bude v okrese Šumperk přeřazena obec Mladoňov z obvodu pošty 788 01 Oskava
do obvodu pošty 788 03 Nový Malín a v okrese Kutná Hora obec Opatovice I z obvodu pošty 285 42 Červené Janovice
do obvodu pošty 286 01 Čáslav.

70
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH RAZÍTEK
U příležitosti „Slavnosti města České Budějovice“ bude na poště 370 01 České Budějovice 1 používáno dne
14. června 2003 příležitostné poštovní razítko s textem „Budějcké Švejkoviny - slavnosti města, 14. června 2003, České
Budějovice 1“.
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U příležitosti první sportovní a kulturní Olympiády dětí a mládeže ve třech městech Pardubického kraje bude
používáno příležitostné poštovní razítko s textem „Litomyšl, Svitavy, Choceň, 1. Olympiáda s Orbitem pro děti České
republiky, Litomyšl“. Razítko bude používáno u příležitostné poštovní přepážky pošty 570 01 Litomyšl na městském
stadionu Černá hora v Litomyšli ve dnech 14. - 19. června 2003.
U příležitosti otevření pošty Rakovník 1 po celkové rekonstrukci bude na poště 269 01 Rakovník 1 používáno dne
16. června 2003 příležitostné poštovní razítko s textem „Znovuotevření pošty, Rakovník 1“.
U příležitosti letních sportovních her České pošty, s.p., bude používáno příležitostné poštovní razítko s textem
„Jubilejní 10. národní sportovní hry zaměstnanců České pošty Nymburk, Pardubice 2“. Razítko bude používáno
u příležitostné poštovní přepážky pošty 530 02 Pardubice 2 v areálu Sportovního centra Nymburk ve dnech 20. - 22.
června 2003.
U příležitosti 100. výročí provozu elektrifikované železniční tratě Tábor - Bechyně bude na poště 391 65 Bechyně
používáno dne 21. června 2003 příležitostné poštovní razítko s textem „100 let elektrické dráhy Tábor - Bechyně 19032003, Bechyně".
U příležitosti 120. výročí otevření železniční tratě Cheb - Marktredwitz bude na poště 350 02 Cheb 2 používáno dne
21. června 2003 příležitostné poštovní razítko s textem „Cheb - Marktredwitz 120, 1883 - 2003, Cheb 2“.
U příležitosti 250. výročí narození Josefa Dobrovského bude na poště 346 01 Horšovský Týn používáno ve dnech
25. - 27. června 2003 příležitostné poštovní razítko s textem „Josef Dobrovský, 1753, Horšovský Týn“.
U příležitosti ME ve střelbě bude používáno příležitostné poštovní razítko s textem „EUROPEAN
CHAMPIONSHIPS, Plzeň 1“. Razítko bude používáno na poště 301 00 Plzeň 1 dne 25. června 2003 (den vydání
známky k této akci) a 28. července 2003 a dále pak ve dnech 21. - 22. července 2003 u příležitostné poštovní přepážky
pošty 301 00 Plzeň 1 v areálu střelnice v Lobzích.
U příležitosti 13. ročníku konání kulturního festivalu v Jičíně bude na poště 506 01 Jičín 1 ve dnech 8. - 13. září
2003 používáno příležitostné poštovní razítko s textem „Festival Jičín-město pohádky, Jičín 1“.

71
VYDÁNÍ CENNÝCH NÁLEPEK
U příležitosti založení Acrobat parku a závodů Světového poháru v akrobatickém lyžování v obci Štíty budou
používány na poště 789 91 Štíty ve dnech 1. - 10. června 2003 cenné nálepky APOST s přítiskem „Acrobat park“ a ve
dnech 11. - 16. srpna 2003 a 22. - 27. září 2003 cenné nálepky s přítiskem „Světový pohár“.
U příležitosti 750. výročí založení obce Dubicko budou používány ve dnech 16. - 20. června 2003 cenné nálepky
APOST s přítiskem „750 let obce“ na poště 789 72 Dubicko.
U příležitosti výročí otevření pošty v obci Zubří budou používány ve dnech 17. - 30. června 2003 cenné nálepky
APOST s přítiskem „110 let pošty“ na poště 756 54 Zubří.
U příležitosti výročí otevření pošty v obci Horní Bečva budou používány ve dnech 1. - 31. července 2003 cenné
nálepky APOST s přítiskem „110 let“ na poště 756 57 Horní Bečva .
U příležitosti 30. výročí povýšení obce Břidličná na město budou používány ve dnech 8. - 19. září 2003 cenné
nálepky APOST s přítiskem „30 r. města“ na poště 793 51 Břidličná.
U příležitosti 650. výročí založení města Loštice budou používány ve dnech 22. - 30. září 2003.cenné nálepky
APOST s přítiskem „650 r. města“ na poště 789 83 Loštice.
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72
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH NÁLEPEK
U příležitosti 100. výročí elektrické dráhy Tábor-Bechyně budou na poště 390 02 Tábor 2 používány příležitostné
podací nálepky na doporučené zásilky s přítiskem „100 let elektrické dráhy Tábor Bechyně, 21.6.2003“ v době od
21. června 2003 až do spotřebování v množství jedné série o 1000 kusech.

73
OPRAVA CENY VE SDĚLENÍ 47
Sdělením 47 Poštovního věstníku č. 5/2003 bylo oznámeno vydání příležitostných obrazových dopisnic s chybně
uvedenými prodejními cenami. Ceny dopisnice si opravte laskavě takto:
Prodejní cena čisté obrazové dopisnice je 11,40 Kč, dopisnice opatřené pamětním (propagačním) razítkem 11,70 Kč,
dopisnice ražené s propagačním razítkem a denním razítkem s datem uvedení do oběhu 12,- Kč.
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