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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.
37.

Vydání příležitostného poštovního aršíku „BOJ O ČESKOU STÁTNOST 1918“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 10. října 2018 příležitostný poštovní aršík BOJ
O ČESKOU STÁTNOST 1918 se dvěma známkami. Na horní známce s nominálem 33 Kč je zobrazen pomník
sv. Václava. Na spodní známce s nominálem 33 Kč je portrét T. G. Masaryka.
Cesta ke státnosti za první
světové války je v pořadí pátým
a posledním aršíkem připomínajícím válečná léta 1914–1918. Aršík
věnovaný roku 1918 zobrazuje mj.
abdikaci císaře Karla I. Habsburského, vznik samostatného Československa, konec světové války,
vznik prvních československých
známek, počátky měnové odluky od měny rakousko-uherské,
dále připomíná důležité osobnosti
doby, jako jsou např. Jiří Stříbrný,
Vavro Šrobár, František Soukup,
Antonín Švehla, Milan Rastislav
Štefánik, Eduard Beneš či Karel
Kramář.
Autorem aršíku je akademický malíř a grafik Jan Maget.
Autorem rytiny obálek prvního
dne vydání je grafik a rytec Václav
Fajt.
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Aršík se známkami je tištěn plnobarevným ofsetem. Jednotlivé známky aršíku mají velikost 40 × 50 mm.
Aršík byl vytištěn Poštovní tiskárnou cenin Praha a.s.
Známky mají katalogová čísla 998 (sv. Václav) a 999 (T. G. Masaryk) a platnost od 10. října 2018 do odvolání.
Praha 8. října 2018
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

38.

Vydání příležitostné poštovní známky „200. VÝROČÍ NÁRODNÍHO MUZEA“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 10. října 2018 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 19 Kč z emise 200. VÝROČÍ NÁRODNÍHO MUZEA. Na známce je zobrazena budova Národního muzea, před kterou autor umístil sochu Čechie z fontány před budovou muzea.
Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním
státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou.
Jeho posláním je přispívat k rozvíjení národní identity, stejně jako vědomí
příslušnosti k širšímu celku evropského a světového společenství a kultury.
Tvoří je pět odborných ústavů (Přírodovědecké muzeum, Historické muzeum, Knihovna Národního muzea, Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur – součást Národního muzea od roku 1932, Muzeum české hudby – součást Národního muzea od roku 1984) a dva útvary provozně-technické (Ekonomicko-provozní útvar, Odbor pro centrální sbírkotvornou
a výstavní činnost). Počátky Národního muzea byly, podobně jako tomu bylo
jinde v Evropě, spjaty s dary velkých soukromých sbírek, především sbírek
přírodovědeckých, které byly v majetku aristokratů žijících v Čechách. Skupina osvícenských šlechticů, zejména hrabě Kašpar Maria hrabě ze Šternberka,
se také postavila do čela přípravných prací k založení muzea a tak 15. dubna
1818 podepsala provolání o založení muzea a svou podporou dosáhla toho,
že se roku 1820 dostalo novému ústavu potvrzení vídeňské vlády a panovníka. Byla ustavena Společnost vlasteneckého muzea v Čechách jako majitelka
a správkyně sbírek i jako organizátorka veškeré muzejní práce. Majitelkou
muzea zůstala Společnost až do roku 1934, kdy byly muzejní sbírky převzaty
do vlastnictví a správy Země České. V roce 1949 byly převedeny do vlastnictví
státu.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Jan Kavan. Autorem liniové kresby
známky a rytiny obálky prvního dne je grafik a rytec Martin Srb.
Známku o rozměrech obrazové části 23 × 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem s liniovou kresbou.
Známka má katalogové číslo 1000 a platí od 10. října 2018 do odvolání.
Praha 8. října 2018
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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Vydání příležitostné poštovní dopisnice „100. VÝROČÍ ČTK“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 10. října 2018 příležitostnou poštovní dopisnici
s natištěnou písmenovou známkou s nominální hodnotou „A“ z emise 100. VÝROČÍ ČTK. Na známce autor
využil motivu barevných šipek. Pod známkou se nachází mikrolinka s mikrotextem Česká pošta, PTC, 2018.
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.

ČTK je veřejnoprávní institucí, která byla zřízena zákonem č. 517/1992 Sb. Stát neodpovídá za závazky
agentury a agentura neodpovídá za závazky státu. ČTK není dotována ze státních prostředků, ani nečerpá finance z žádných jiných veřejných zdrojů. ČTK je politicky i ekonomicky nezávislá. Ve své práci se řídí heslem:
spolehlivost – rychlost – nezávislost.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Jan Ungrád.
Dopisnici s natištěnou známkou vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 24 Kč a platí od 10. října 2018 do odvolání.
Praha 8. října 2018
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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