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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.
38.

Vydání příležitostné poštovní známky „Rodina“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 4. října 2017 příležitostnou poštovní známku
z emise Rodina o nominální hodnotě 16 Kč. Na známce je využito motivu rodiny jedoucí na dvojkole.
Rodina je v sociologii definována jako solidární skupina osob navzájem
spjatých manželstvím, příbuzenstvím nebo adopcí, které spolu dlouhodobě
žijí, jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí. Další definice vymezují rodinu prostřednictvím jejích funkcí: funkce reprodukční, sociálně ekonomická, kulturně výchovná, sociálně psychologická a emocionální. Český právní řád rodinu nebo její členy obecně neurčuje. Nový občanský zákoník od roku
2014 pouze stanoví, že „rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní
zákonné ochrany“, jednoznačnou definici rodiny však neobsahuje. Zůstává
nicméně u principu, že hlavním účelem manželství je založení rodiny a v takovém případě hovoří o „rodinném společenství“ či „rodinné domácnosti“.
Autorem výtvarného návrhu emise je grafička Kristýna Valtrová. Autorem rytiny známky je grafik a rytec Bohumil Šneider.
Známku o rozměrech obrazové části 30 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. rotačním
ocelotiskem kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 946 a platí od 4. října 2017 do odvolání.
Praha 21. září 2017
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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Vydání příležitostného poštovního aršíku „Boj o českou státnost 1917“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 4. října 2017 příležitostný poštovní aršík se dvěma
různými známkami nominální hodnoty 30 Kč a třemi kupony z emise Boj o českou státnost 1917. Na známkách
jsou vyobrazeny motivy navozující dobovou atmosféru. Na vrchní známce autor vyobrazil představitele české
státnosti M. R. Štefánika, T. G. Masaryka a Jana Syrového. Spodní známka představuje na pozadí náhled
na Manifest českých spisovatelů a v popředí hlavní představitele Jaroslava Kvapila a Aloise Jiráska.
Cesta ke státnosti za světové války 1917
je čtvrtým aršíkem v řadě aršíků věnovaných
po 100 letech válečným létům 1914–1918.
Na pozadí obrovského válečného konfliktu se
začínají sjednocovat názory na poválečné uspořádání a na přiznání vedoucí role zahraničního
odboje vedeného T. G. Masarykem.
Autorem aršíku je akademický malíř
a grafik Jan Maget.
Známky o rozměrech obrazové části
40 × 50 mm v aršíku po 2 kusech o rozměrech
108 × 165 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin
Praha a.s. plnobarevným ofsetem.
Známky mají katalogové číslo 947–948
a platnost od 4. října 2017 do odvolání.
Praha 21. září 2017
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

40.

Vydání výplatní písmenové poštovní známky „Půlstoletí s Cimrmanem“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 4. října 2017 výplatní písmenovou poštovní známku nominální hodnoty „A“ z emise Půlstoletí s Cimrmanem. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné
psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 16 Kč.
Na známce je vyobrazena autobusta Járy Cimrmana poničená kloboučníkem
Lešnerem, který používal této autobusty jako kopyta k napařování klobouků,
čímž z ní setřel její podobu.
Jára Cimrman už padesát let baví a inspiruje milióny Čechů. Jára Cimrman by se však nedočkal svého věhlasu, nebýt objevitelů a badatelů ze souboru
Divadla Járy Cimrmana. Po úspěšné známce s autoportrétem Járy Cimrmana
vychází k jeho významnému jubileu též známka s motivem jeho autobusty.
Autorem grafické úpravy emise jsou grafici J. a M. Weigelovi.
Známku o rozměrech obrazové části 29 × 50 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem v sešitkách s 8 známkami.
Známka má katalogové číslo 949 a platí od 4. října 2017 do odvolání.
Praha 21. září 2017
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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Vydání výplatní písmenové poštovní známky „Retro doprava“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 18. října 2017 výplatní poštovní známku s kupony
určenými pro přítisky s natištěným písmenem „A“. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní –
standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 16 Kč. Na známce
je kompozice s historickým vozem Tatra čekajícím na železničním přejezdu při průjezdu historické lokomotivy.
Známka vychází v upraveném tiskovém listu (UTL) s 9 známkami
a 12 kupony. Na kuponech UTL je k datu vydání vytištěn dobový motiv letiště,
na kterém nalezneme „retro“ dopravní prostředky. Část nákladu bude vytištěna s prázdnými kupony, na něž budou dodatečně zhotovovány přítisky, dle
přání zákazníka.
Autorem emise je akademický malíř a grafik Petr Ptáček.
Známku o rozměrech 30 × 23 mm s kuponem stejné velikosti vytiskla
PTC Praha a.s. plnobarevným ofsetem.
Známka má katalogové číslo 950 a platnost od 18. října 2017 do odvolání.
Praha 21. září 2017
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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