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Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Podle § 35 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění pozdějších předpisů, poštovní známky vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Vydání
poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v Poštovním věstníku.
27.

Vydání příležitostného poštovního aršíku „BOMBAJSKÝ DOPIS“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 8. srpna 2018 příležitostný poštovní aršík se známkou nominální hodnoty 59 Kč z emise BOMBAJSKÝ DOPIS. Na známce autor pracuje se známkovou částí
Bombajského dopisu.
Motivem emise je legendární Bombajský dopis. Ten patří do trojice nejdražších filatelistických objektů. Jedná
se o dopis, jehož adresátem byl Thomas
Jerrom, sekretář Biblické společnosti
v Bombaji. Jeho odesílatel byl zjištěn až
v roce 1976, kdy tehdejší majitelé dopisu
souhlasili s otevřením dopisu. Byl jím
reverend Langrische Banks, zástupce
Biblické společnosti. Samotný dopis byl
odeslán 4. 1. 1850 z Port Louis do Bombaje. Od té doby prošel dopis majetkem
několika sběratelů, až se 1. 12. 2016 stal
majetkem českého sběratele. Dopis je jedinečný svými známkami (každá v hodnotě 1 pence), které jako jediné na světě
mají široké okraje.
Autorem grafické úpravy emise je
grafik Kamil Knotek.
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Známku o rozměrech obrazové části 50 × 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem.
Známka má katalogové číslo 987 a platí od 8. srpna 2018 do odvolání.
Praha 19. července 2018
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

28.

Vydání příležitostného poštovního aršíku „100 LET POŠTOVNÍHO MUZEA“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 8. srpna 2018 příležitostný poštovní aršík se třemi různými známkami nominální hodnoty 19 Kč, 23 Kč a 27 Kč z emise 100 LET POŠTOVNÍHO MUZEA.
Na známce s nominálem 19 Kč je zobrazen Václav Dragoun, na známce s nominálem 23 Kč je Jiří Karásek
a na známce s nominálem 27 Kč je zobrazen Pavel Čtvrtník.
Poštovní muzeum bylo zřízeno
18. prosince 1918. Památky z dějin poštovnictví měly dokládat svébytnost českého a slovenského národa. Ve stejný
den byla vydána i první československá
poštovní známka – „Hradčany“ podle
návrhu Alfonse Muchy. V počátečním
období se úsilí soustředilo na sbírkovou
činnost. Po deseti letech byla otevřena expozice v přízemních místnostech
Karolina, budovy Karlovy Univerzity.
Krátce poté však bylo třeba najít nové
působiště. Novým sídlem se stal bývalý
klášter sv. Gabriela na Smíchově. Veřejnosti se muzeum opět otevřelo v únoru
1933. Po únoru 1948 přišlo další uzavření. Přednost dostala filatelie, dějiny poštovnictví byly opomíjeny. Výsledkem byl
vznik stálé expozice poštovních známek
v prosinci 1953. Sály, které se věnovaly
dějinám pošty, telekomunikací a radiokomunikací, byly zrušeny. V bývalém cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě byla v roce 1976 zpřístupněna
expozice dějin poštovnictví. Byl také vyhledán nový objekt pro pražské sídlo – barokní dům vyzdobený malbami
Josefa Navrátila, který byl slavnostně otevřen v srpnu 1988.
Autorem návrhu emise jsou akademičtí malíři a grafici Jan Maget a Eva Hašková. Autorem rytiny známek je grafik a rytec Václav Fajt.
Známky o rozměrech obrazové části 26 × 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. ofsetem kombinovaným ocelotiskem z plochy.
Známky mají katalogová čísla 988, 989 a 990 (vzestupně dle nominální hodnoty) a platí od 8. srpna 2018
do odvolání.
Praha 19. července 2018
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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Vydání příležitostné poštovní dopisnice „HISTORIE VÝSTAV PRAGA („A“)“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 8. srpna 2018 příležitostnou poštovní dopisnici
HISTORIE VÝSTAV PRAGA („A“) s natištěnou písmenovou známkou „A“. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni
vydání 19 Kč.

Na písmenové známce „A“ je zobrazeno logo Světové výstavy PRAGA 2018.
Autorkou grafické úpravy návrhu známky a dopisnice je grafička Klára Melichová. Dopisnici vytiskla
Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 24 Kč a platí od 8. srpna 2018 do odvolání.
Praha 19. července 2018
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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Vydání příležitostné poštovní dopisnice „HISTORIE VÝSTAV PRAGA („E“)“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 8. srpna 2018 příležitostnou poštovní dopisnici
HISTORIE VÝSTAV PRAGA („E“) s natištěnou písmenovou známkou „E“. Písmeno „E“ odpovídá ceně pro prioritní obyčejné zásilky do 50 g do evropských zemí, dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění
– ke dni vydání 35 Kč.

Na písmenové známce „E“ je zobrazeno logo Světové výstavy PRAGA 2018.
Autorkou grafické úpravy návrhu známky a dopisnice je grafička Klára Melichová. Dopisnici vytiskla
Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 40 Kč a platí od 8. srpna 2018 do odvolání.
Praha 19. července 2018
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK – publikační sbírka v oblasti poštovních služeb • ISSN 1211-2704 • Vydává: ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD,
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9; tel.: 224 004 111, fax: 224 004 830, e-mail: podatelna@ctu.cz • Odpovědný redaktor: Mgr. Martin Drtina,
tel.: 224 004 509, GSM: 773 611 590, fax: 224 004 811, e-mail: drtinam@ctu.cz • Poštovní adresa: Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02,
225 02 Praha 025 • Vychází v elektronické verzi na portálu veřejné správy – https://portal.gov.cz/obcan/vestniky/a9qaats • K dispozici současně na webu
Českého telekomunikačního úřadu – www.ctu.cz • Copyright © ČTÚ 2018

