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SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU

31
OVĚŘENÍ DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL PRO PŘIŘAZOVÁNÍ NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ SLUŽBY,
NA NĚŽ SE VZTAHUJE POŠTOVNÍ POVINNOST DRŽITELEM POŠTOVNÍ LICENCE ZA ROK 2008
Český telekomunikační úřad (dále „ČTÚ“) podle § 33 odst. 5 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že auditorská firma
Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu (dále „nezávislý ověřovatel“) provedla ověření dodržování
pravidel, podle nichž jsou náklady společné pro více činností držitele poštovní licence přiřazovány jednotlivým
službám, na něž se vztahuje poštovní povinnost, a to při alokaci nákladů v nákladových účetních systémech držitele
poštovní licence, tj. České pošty, s.p., za rok 2008.
Pravidla, podle nichž jsou náklady společné pro více činností držitele poštovní licence přiřazovány jednotlivým
službám, na něž se vztahuje poštovní povinnost, schválil ČTÚ rozhodnutím čj. 50 650/06-611/VI. vyř. ze dne 25. dubna
2007 v souladu s § 33 odst. 5 zákona o poštovních službách a v souladu s ustanovením čl. 14 Směrnice 97/67/EC
Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu Společenství a zvyšování kvality
služby.
Výsledky ověření systému evidence nákladů České pošty, s. p., za rok 2008 nezávislým auditorem jsou uvedeny
v příloze ve zprávě „Audit systému evidence nákladů“.
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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 zákona č. 95/2005 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., poštovní známky vydává
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Vydání poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
v Poštovním věstníku.

____________________________________________
34
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
17. LISTOPAD – rok 1939 a 1989
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 4. listopadu 2009
příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 14 Kč s tématem osudových let
1939 a 1989. Konec listopadu roku 1939 a konec listopadu 1989 byly a stále jsou pro
českou zemi velmi významnými mezníky. První rok symbolizuje období začátku
okupace nacistickým Německem, II. světovou válku a léta utrpení. Oproti tomu rok
1989 je rokem ukončení dlouhé éry, kdy v našem státě vládl komunistický režim.
Revoluci 17. listopadu 1989 můžeme právem považovat za konec období útisku,
perzekucí a začátek nové epochy, která nás posunula směrem ke svobodnému světu.
Na známce je zachyceno datum 17. 11. v bílé barvě a pod ním jsou uvedeny oba
roky 1939 a 1989. Známka má podtisk v barvě bílé, modré a červené, což symbolizuje
vlajku České republiky.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Ivan Štrouf.
Známku o rozměrech 23 x 40 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem
v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 614 a platí od 4. listopadu 2009 do odvolání.
Praha 30. října 2009
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
35
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 4. listopadu 2009 dvě příležitostné poštovní známky a
aršík s jednou známkou v emisi Umělecká díla na známkách.
1) 24 Kč – ALFRED SISLEY (1839–1899)
ZDYMADLO V MORET, 1882
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
Rytec: Miloš Ondráček
Barvy: světle hnědá, tmavočervená, zelená, modrá a hnědočerná
2) 26 Kč – ALFRÉD JUSTITZ (1879–1934)
ALEJ, 1924
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU
Rytec: Václav Fajt
Barvy: žlutá, červená, zelená, modrá a černá
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3) 34 Kč – FRANTIŠEK ŽENÍŠEK (1849–1916)
OLDŘICH A BOŽENA, 1884
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
Rytec: Bedřich Housa
Barvy: černá (ocelotisk), barevný ofset

Alfred Sisley byl francouzský malíř anglického původu. Narodil se v Paříži a vystudoval uměleckou školu.
Pocházel z velmi zámožné rodiny, ta se však dostala do velkých finančních potíží a tak se A. Sisley stal malířem
z povolání. Během svých studií se seznámil s C. Monetem, E. Bazillem a A. Renoirem. Pracovali společně v okolí
Fontainebleau, kde také položili základy impresionismu. A. Sisley kreslil výlučně krajiny. Jeho obrazy jsou plné
dynamiky a zvláštního pohybu. Na jeho obrazech jsou často k vidění výjevy z okolí Seiny, Ile-de-France a již zmíněné
kolébky impresionismu Fontainebleau. A. Sisley vytvořil devět set pláten, ale zaslouženého uznání se dočkal až po své
smrti v roce 1899.
Český malíř, grafik a ilustrátor Alfréd Justitz patří k zakladatelům českého moderního malířství. Alfréd Justitz
nejdříve studoval architekturu, ale záhy přešel na Akademii výtvarných umění v Praze. Malířství studoval také
v Německu – v Berlíně a v Karlsruhe. Pod vlivem Paula Cézanna opustil akademickou malbu a věnoval se principům
kompozice a prostorové účinnosti barvy. O něco později byl ovlivněn neoklasicistním stylem André Deraina a
kubismem. Maloval jak krajiny, tak portréty či biblické motivy. Jeho nejvýznamnější díla jsou ovlivněna kubistickým a
neoklasicistním stylem. Jeho uměleckou dráhu přerušila až náhlá smrt.
František Ženíšek byl českým malířem, který své první úspěchy zaznamenal již během svých žákovských let. Jeho
umělecký styl odpovídal vkusu, který v tehdejších letech panoval. Byl členem tzv. Generace českého Národního
divadla, do které se významným způsobem zapsal díky svému návrhu první opony Národního divadla, která bohužel
během požáru v roce 1881 shořela. Dále je autorem lunet v Národním muzeu, kartónů k nástěnným obrazům
v Grégrově sále Obecního domu a sgrafit pro Staroměstskou vodárnu. Byl i vyhledávaným portrétistou. Monumentální
obraz Oldřicha a Boženy byl jedním z nejoblíbenějších obrazů a dočkal se mnoha barevných reprodukcí.
Známky o rozměrech 50 x 40 mm na šířku (24 Kč a 26 Kč) vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.,
ocelotiskem z plochých desek v tiskových listech po 4 kusech. Známku 34 Kč o rozměrech 54,4 x 44,4 mm na šířku na
aršíku o velikosti 145 x 110 mm na šířku vytiskla rovněž Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., ocelotiskem z plochy
v kombinaci s barevným ofsetem.
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Známky mají katalogová čísla 615, 616 a A 617 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 4. listopadu 2009
do odvolání.
Praha 30. října 2009
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

36
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
VÁNOCE
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 4. listopadu 2009
příležitostnou poštovní známku Vánoce v nominální hodnotě 10 Kč, jejímž námětem je
poklidná sváteční atmosféra s kometou na noční obloze a chaloupkami zavátými
sněhem.
Nejkrásnější čas v roce, svátky pohody a radosti, kdy se schází celá rodina, přátelé
a známí. V dobách minulých byly nejen vánoční svátky, ale také celý prosinec dobou
odpočinku, kdy si lidé po namáhavém létě a podzimu mohli oddechnout. Vánoce nebyly
ani tak o dárcích, jako spíše o vzájemné lásce a přátelství, radosti a pocitu sounáležitosti
v rodině. Během let se původní náboženský význam Vánoc vytratil, ale i přes tuto
změnu se stále dodržují lidové zvyky – dodržování půstu, aby se večer objevilo zlaté
prasátko, lití olova do vody, házení střevícem nebo rozkrojování jablíček.
Autorkou výtvarných návrhů emise je ak. malířka a grafička Lenka Vybíralová, autorem rytin je rytec Jaroslav
Tvrdoň.
Známku o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem
v barvě modré, kombinovaným hlubotiskem v barvě žluté, červené,zelené a modré v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 618 a platí od 4. listopadu 2009 do odvolání.
Praha 30. října 2009
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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