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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.
4.

Vydání výplatní písmenové poštovní známky „KOLO FAVORIT“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 1. února 2020 výplatní písmenovou poštovní
známku z emise KOLO FAVORIT s nominální hodnotou zastoupenou písmenem B. Na známce je zobrazeno
historické kolo Favorit v zelené barvě. Písmeno „B“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard
do 50 gramů v ekonomickém režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni
vydání 19 Kč.
Kolo značky Favorit je fenoménem svého oboru. Od 50. do 90. let 20. století se v rokycanském závodě vyráběla kola určená běžným cyklistům, ale i speciální závodní kola pro sportovce všech cyklistických disciplín. Kola se v Rokycanech vyráběla již od konce 19. století pod značkami Tudor a Tripol. V roce
1951 byla založena firma Favorit. Továrna na kola se značkou Favorit v dobách
své největší slávy produkovala 200 000 kol ročně. Na kolech této značky soutěžili například bratři Pospíšilové či zlatý olympionik z Tokia Jiří Daler.
Autorem emise je malíř a grafik Petr Ptáček.
Známka je tištěna plnobarevným ofsetem, velikost má 30 × 23 mm a byla
vytištěna Poštovní tiskárnou cenin Praha a.s. v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 1059 a platnost od 1. února 2020 do odvolání.
Praha 23. ledna 2020
Ing. Jiří Řehola v. r.
vedoucí oddělení poštovních služeb

částka 2/2020
5.

strana 5

Poštovní věstník

Vydání výplatní písmenové poštovní známky „POŠTOVNÍ UNIFORMY“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 1. února 2020 výplatní písmenovou poštovní známku s nominální hodnotou zastoupenou písmenem B z emise POŠTOVNÍ UNIFORMY. Na známce je zobrazen
jízdní posel v uniformě na koni. Písmeno „B“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání
19 Kč.
Poštovní uniformy patřily již od poloviny 18. století k hlavním identifikátorům poštovních zaměstnanců na veřejnosti. Pěstovaly hrdost poštovních
zaměstnanců a vytvářely pocit sounáležitosti i jisté stavovské výlučnosti. Z historického hlediska jsou dokladem hmotných i kulturních dějin poštovní správy a jejích zaměstnanců, podávají nám svědectví o dobové módě, sociálním,
hospodářském a duchovním prostředí rakouské monarchie, meziválečného
i poválečného Československa.
Autorem výtvarného návrhu emise je malíř a grafik Karel Zeman.
Známku o rozměru 23 × 30 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha
a.s. plnobarevným ofsetem ve známkovém sešitku po 10 kusech.
lání.

Známka má katalogové číslo 1060 a platnost od 1. února 2020 do odvo-

Praha 23. ledna 2020
Ing. Jiří Řehola v. r.
vedoucí oddělení poštovních služeb

6.

Vydání výplatní písmenové poštovní známky „VELIKONOCE“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 26. února 2020 výplatní poštovní známku z emise
VELIKONOCE s nominální hodnotou zastoupenou písmenem B. Na známce autorka zobrazila tři velikonoční
obarvená vajíčka, která jsou položena v jarní trávě, a v horní části známky je nápis Velikonoce. Písmeno „B“
odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém režimu dodání dle ceníku
základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč.
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, ale i obdobím
lidových tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisí
jen volně. Barvenými a i jinak zdobenými vajíčky bývají odměňováni koledníci, kteří pomlázkami pletenými z mladých proutků symbolickým vyšleháním
zajišťují, aby dívky a ženy byly po celý rok stejně mladé a svěží. Velikonoce
jsou pohyblivý svátek, datum se rok od roku mění. V západní křesťanské tradici neděle Zmrtvýchvstání připadá na první neděli po prvním jarním úplňku
po rovnodennosti.
Autorkou návrhu emise je malířka a grafička Ladislava Pechová.
Známku o rozměrech obrazové části 23 × 30 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech.
lání.

Známka má katalogové číslo 1061 a platnost od 26. února 2020 do odvo-

Praha 23. ledna 2020
Ing. Jiří Řehola v. r.
vedoucí oddělení poštovních služeb
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Vydání výplatní písmenové poštovní známky „VLADIMÍR SUCHÁNEK – POKUŠENÍ“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 26. února 2020 výplatní poštovní známku s kupony pro přítisky z emise VLADIMÍR SUCHÁNEK – POKUŠENÍ s nominální hodnotou zastoupenou písmenem
B. Na známce autor zobrazil pierota našeptávajícího dívce do ucha; tento výjev má symbolizovat právě akt
pokušení. Tiskový list je doplněn dvanácti tematicky sladěnými grafikami z cyklu Pokušení, které představují
tvorbu Vladimíra Suchánka. Písmeno „B“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání
19 Kč.
Vladimír Suchánek se narodil 12. února 1933 v Novém Městě nad Metují. Studoval na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze a na Akademii
výtvarných umění v Praze. Je činný v oboru grafiky, malby, knižní ilustrace,
známkové tvorby a exlibris. Vladimír Suchánek je příslušníkem generace, která
sehrála důležitou pozitivní roli ve vývoji českého umění v druhé polovině dvacátého století. Suchánkovy grafické listy prozrazují, vedle bohaté imaginace a osobité poezie, mistrovské ovládání barevné litografie, která je jeho nejužívanější
grafickou technikou.
Autorem návrhu emise je malíř a grafik Vladimír Suchánek.
Známku o rozměrech obrazové části 23 × 30 mm vytiskla Poštovní tiskárna
cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem v upraveném tiskovém listu s 9 známkami a 12 kupony. Část nákladu bude vytištěna s prázdnými kupony, na něž budou
dodatečně zhotovovány přítisky, dle přání zákazníka.
Známka má katalogové číslo 1062 a platnost od 26. února 2020 do odvolání.
Praha 23. ledna 2020
Ing. Jiří Řehola v. r.
vedoucí oddělení poštovních služeb

8.

Vydání příležitostné poštovní známky „100 LET OD VZNIKU ÚSTAVNÍHO SOUDNICTVÍ“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 26. února 2020 příležitostnou poštovní známku
z emise 100 LET OD VZNIKU ÚSTAVNÍHO SOUDNICTVÍ s nominální hodnotou zastoupenou písmenem B.
Na známce autor zobrazil dva hlavní pilíře ústavního soudnictví – demokracií a právní stát. Tyto dva nápisy
autor umístil do zdobných hlavic sloupů, které jsou v interiéru budovy Ústavního soudu v Brně. Písmeno „B“
odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém režimu dodání dle ceníku
základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč.
Do konce první světové války v Evropě neexistovalo ústavní soudnictví v dnešní podobě.
Evropské ústavní soudnictví se rozvíjelo zejména
po skončení druhé světové války. Historie ústavního soudnictví na našem území se začíná psát již
po vzniku Československé republiky. V roce 1921,
na základě ústavní listiny z roku 1920, byl zřízen
zvláštní Ústavní soud Československé republiky.
Poprvé byl Ústavní soud Československé republiky ustaven 17. listopadu 1921 v čele s předsedou
Karlem Baxou. Po rozpadu československé federace i Ústava samostatné České republiky počítala
s existencí Ústavního soudu. První Ústavní soud
České republiky zahájil svou činnost 15. července
1993. Toho dne prezident republiky Václav Havel
jmenoval do funkce dvanáct z patnácti soudců tohoto soudu a sídlem soudu se stalo město Brno.
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Autorem návrhu emise je malíř a grafik Jan Kavan.
Známku o rozměrech obrazové části 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo od 1063 a platnost od 26. února 2020 do odvolání.
Praha 23. ledna 2020
Ing. Jiří Řehola v. r.
vedoucí oddělení poštovních služeb

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 2020

