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I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA 
 
 
 

13 
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU - LEV 
 

Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 21. února 2001 výplatní poštovní známku Lev nominální hodnoty 12 Kč 
ze série Znamení zvěrokruhu. Kresba zobrazující znamení Lva je doplněna textem ZVĚROKRUH - LEV a příslušným 
astrologickým hieroglyfem. 

Autorem výtvarného návrhu známky je ak. malíř a grafik Vladimír Suchánek, autorem rytiny je grafik a rytec Miloš 
Ondráček. 

Známku o rozměrech 19 x 23 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem 
v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě modré a světle hnědé v tiskových listech po 100 kusech. 

Známka má katalogové číslo 283 a platí od 21. února 2001 do odvolání. 
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14 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

ČEŠI EVROPĚ - JAN ÁMOS KOMENSKÝ 
 

Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 14. března 2001 v emisi Češi Evropě 
příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 9 Kč. Tato nová emise je věnována 
v souladu s naším úsilím o vstup do Evropské unie vynikajícím českým osobnostem, 
které svým životem a dílem přesáhly hranice naší vlasti. Jednou z nich je Jan Ámos 
Komenský (1592-1670), pedagog, filozof, sociální a náboženský myslitel, kněz a 
poslední biskup Jednoty bratrské. Pro své náboženské přesvědčení se po bitvě na Bílé 
hoře nějaký čas skrýval a roku 1628 odešel natrvalo do ciziny, kde se jako uznávaný 
učenec stal politickým mluvčím pobělohorské emigrace. V mnoha evropských zemích 
působil jako reformátor školství a výchovy. Portrét Komenského na známce doplňují 
texty Češi Evropě a J.Á.Komenský 1592-1670.  

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 černé kombinovaným hlubotiskem v barvě 
hnědočervené a červenofialové v tiskových listech po 50 kusech. 

Známka má katalogové číslo 284 a platí od 14. března 2001 do odvolání. 
 
 

15 
VYDÁNÍ VYHLÁŠKY K ZÁKONU O POŠTOVNÍCH SLUŽBÁCH 

 
Dnem 25. ledna 2001 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 28/2001 Sb., kterou se stanoví 

poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence 
(vyhláška o základních službách držitele poštovní licence), která nahradila vyhlášku č. 225/2000 Sb. se stejným 
názvem. Zejména v důsledku změn Akt Světové poštovní unie, které byly přijaty XXII. Kongresem SPU v Pekingu a 
nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2001, a dále v důsledku změny kursu Kč vůči SDR (DTS) musela být ve vyhlášce zcela 
změněna hlava pátá, která se týká zahraničních podmínek, a řada dalších navazujících ustanovení. Současně byly 
zohledněny některé změny, k nimž v mezidobí došlo v našem právním řádu, a odstraněny některé nepřesnosti. 
Z legislativně-technických důvodů nemohla být pro obsáhlost změn vyhlášena pouze novela původní vyhlášky. Nová 
vyhláška proto představuje původní znění vyhlášky č. 225/2000 Sb., v němž jsou provedeny příslušné změny. 
Publikována byla v částce 10/2001 Sbírky zákonů. 
 
 

16 
AKTA SVĚTOVÉ POŠTOVNÍ UNIE - PEKING 1999 

 
Ministerstvo dopravy a spojů vydalo český překlad Akt Světové poštovní unie (SPU) přijatých XXII. Kongresem 

SPU v Pekingu v r. 1999. Do textu Akt, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2001, lze na požádání nahlédnout ve 
vybraných provozovnách České pošty, s.p. Informaci o těchto provozovnách podá každá pošta. 

V jednotlivých výtiscích se s okamžitou platností provádějí změny, k nimž došlo v průběhu tisku, a to pomocí 
výměnných listů vložených na závěr každého výtisku. Tyto změny se vyhlašují jako oprava s pořadovým číslem 1. 
 
 

II. SDĚLENÍ ČESKÉ POŠTY, státního podniku 
 

17 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH NÁLEPEK 

 
U příležitosti konání 14. mezinárodní esperantské konference ve Strážnici budou od 1. února 2001 do spotřebování 

používány na poště 696 62 Strážnice příležitostné podací nálepky na doporučené zásilky s přítiskem „14-a IEK de 
OSIEK, 14.-20.7.2001“ v množství 1 série o 2000 kusech. 
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U příležitosti 115. výročí státní pošty Vysoké Mýto budou od 13. února 2001 do 31. března 2001 používány na poště 
566 01 Vysoké Mýto příležitostné podací nálepky na doporučené zásilky s přítiskem „115. výročí státní pošty Vysoké 
Mýto“ v množství 1 série o 2000 kusech. 
 
 

18 
ZMĚNA FUNKCE POŠTY 678 03 BLANSKO 3 

 
S účinností od 1. února 2001 se změnila funkce pošty 678 03 Blansko 3 z podávací na dodávací. Tato pošta bude 

zajišťovat pouze dodávání balíků pro město Blansko. 
 
 

19 
ZMĚNY NÁZVŮ POŠT 798 28 MOŘICE 1 A 798 30 MOŘICE 3 

 
S účinností od 1. března 2001 se v okrese Prostějov změní název pošty 798 28 Mořice 1 na 798 28 Mořice a název 

pošty 798 30 Mořice 3 na 798 30 Pavlovice u Kojetína. Obvody obou pošt se nemění. 
 
 

20 
ZMĚNA FUNKCE POŠT 

 
S účinností od 1. března 2001 se v okrese Příbram změní funkce pošt 262 15 Borotice a 262 32 Pečice z podávacích 

na dodávací. Pošta 262 15 Borotice bude novou dodávací poštou pro obec Borotice z dosavadního obvodu pošty 263 01 
Dobříš 1 a pošta 262 32 Pečice bude novou dodávací poštou pro obec Pečice z dosavadního obvodu pošty 262 31 Milín. 

S účinností od 1. dubna 2001 se v okrese Frýdek-Místek změní funkce následujících pošt z dodávacích na podávací: 
a) 739 25 Sviadnov - novou dodávací poštou pro obce Sviadnov a Žabeň bude pošta 738 01 Frýdek-Místek 1; 
b) 739 39 Lučina - novou dodávací poštou pro obec Lučina bude pošta 739 51 Dobrá; 
c) 739 97 Hrádek nad Olší - novou dodávací poštou pro obec Hrádek bude pošta 739 95 Bystřice  nad Olší. 

S účinností od 1. dubna 2001 se v okrese Břeclav změní funkce následujících pošt z podávacích na dodávací: 
a) 691 71 Diváky; tato pošta se stane novou dodávací poštou pro obec Diváky z dosavadního obvodu pošty 691 72 

Klobouky u Brna; 
b) 691 74 Velké Hostěrádky; tato pošta se stane novou dodávací poštou pro obec Velké Hostěrádky z dosavadního 

obvodu pošty 691 72 Klobouky u Brna.  
 
 

21 
ZMĚNA NÁZVU POŠTY 785 01 ŠTERNBERK 

 
S účinností od 1. dubna 2001 se v okrese Olomouc změní název pošty 785 01 Šternberk na 785 01 Šternberk 1. Tato 

změna názvu dodávací pošty se týká obcí Babice, Dalov, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Chabičov, Jívová, Komárov, 
Krakořice, Lipina, Lužice, Mladějovice, Pohořany, Řídeč, Šternberk, Těšíkov a Véska, které zůstávají v obvodu pošty 
785 01 Šternberk 1. 
 
 

22 
ZMĚNY POŠTOVNÍCH OBVODŮ 

 
S účinností od 1. dubna 2001 budou přeřazeny 

a) v okrese Most obce Bedřichův Světec, Bělušice, Milá, Odolice, Volevčice a Zaječice z obvodu pošty 435 26 Bečov 
u Mostu a obce Koporeč, Lišnice, Moravěves a Nemilkov z obvodu pošty 435 01 Havraň do obvodu pošty 434 01 
Most 1;  

b) v okrese Přerov místní část města Přerov, zvaná Přerov XII-Žeravice, z obvodu pošty 751 05 Kokory do obvodu 
pošty 750 02 Přerov 2.  



 
8                                                                   POŠTOVNÍ VĚSTNÍK č. 2/2001                                                                      
 

23 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CERTIFIKÁTŮ CA 

ČESKÉ POŠTY, STÁTNÍHO PODNIKU 
 

V níže uvedených tabulkách jsou zveřejněny identifikační údaje certifikátů certifikační autority České pošty, 
státního podniku. Pomocí těchto údajů je možno ověřit pravost certifikátů certifikační autority České pošty, státního 
podniku, distribuovaných v elektronické formě. 
 
 
Kořenová autorita 
Jméno souboru: cp_root_ca.crt 
Velikost souboru: 865B 
Jednoznačné jméno 
vlastníka certifikátu: 

cn = Korenova autorita CP 
ou = Korenova CA 
o = Ceska posta statni podnik 
c = CZ 

Jednoznačné jméno 
vydavatele certifikátu: 

cn = Korenova autorita CP 
ou = Korenova CA 
o = Ceska posta statni podnik 
c = CZ 

Sériové číslo certifikátu: 3A34 B9DB 
Platí od: 11.12.2000 
Platí do: 9.12.2010 
SHA-1 hash kód (thumprint) bb:54:a8:f3:6e:06:78:db:55:f7:6e:99:8b:df:e6:92:d9:e9:53:ca 
MD5 hash kód (thumprint) 31:c3:e5:fd:b0:7b:17:0f:f0:7a:17:58:64:1f:f5:b1 
 
 
Interní autorita 
Jméno souboru: cp_inter_ca.crt 
Velikost souboru: 863B 
Jednoznačné jméno 
vlastníka certifikátu: 

cn = Interni autorita CP 
ou = Interni CA 
o = Ceska posta statni podnik 
c = CZ 

Jednoznačné jméno 
vydavatele certifikátu: 

cn = Korenova autorita CP 
ou = Korenova CA 
o = Ceska posta statni podnik 
c = CZ 

Sériové číslo certifikátu: 3A41 BF0C 
Platí od: 21. prosince 2000 
Platí do: 19. listopadu 2010 
SHA-1 hash kód (thumprint) b4:50:16:75:56:4e:9f:c0:4d:20:b5:2d:0f:5f:8b:a4:a0:82:2b:16 
MD5 hash kód (thumprint) bb:77:13:5b:99:5c:fd:8a:02:bf:fb:72:3d:dd:b4:b2 
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