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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.

9.	 Vydání	příležitostné	poštovní	dopisnice	„POZNÁM	ZNÁMKY“	
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Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 13. března 2019 příležitostnou poštovní dopisnici 
„POZNÁM ZNÁMKY“ s natištěnou písmenovou známkou „A“ s vyobrazením motivu, který odkazuje na již tra-
diční známku podzimního Sběratele. Od podzimní známky se liší barevným provedením pozadí známky, které 
je vínově červené. Známka s písmenem „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle 
Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání ve výši 19 Kč.

V levé části dopisnice je použita grafická kompozice motivu dětské kresby autíčka ve spojení s mottem 
projektu „POZNÁM ZNÁMKY“ na podporu zvýšení zájmu dětí a mládeže o poštovní známky, razítka a sběra-
telství. Dopisnice vychází u příležitosti konání 1. jarního veletrhu poštovních známek, mincí, pohlednic a sběra-
telství SBĚRATEL, který se koná ve dnech 15. – 16. března 2019 v prostorách hotelu Olympik Congress Praha. 

Autorkou grafické úpravy dopisnice je Beata Šafková. Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha 
a.s. plnobarevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek. Pod 
známkou se nachází mikrolinka s textem Česká pošta, PTC, 2019.

Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice bez razítka je 24 Kč a s jedním denním razítkem 25 Kč.

Příležitostnou dopisnici je možno používat v poštovním provozu od 13. 3. 2019 až do odvolání.

Praha 11. března 2019
Ing. Jiří Řehola v. r. 

 zástupce ředitele odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti
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