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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.

10.	 Vydání	 příležitostné	 poštovní	 známky	 „100.	 VÝROČÍ	 ZAHÁJENÍ	 VYDÁVÁNÍ	
ČESKOSLOVENSKÉ	MĚNY“	

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 3. dubna 2019 příležitostnou poštovní známku 
s nominální hodnotou 23 Kč z emise 100. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ VYDÁVÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉ MĚNY. 
Na pozadí známky je využito motivu giloše, což je jemná čárová dekorativní rytina v kovovém podkladu, nejčas-
těji ornamentálního charakteru. Vytváří se ručně nebo strojově, používá se zejména na bankovkách, cenných 
papírech a kolcích jako ochrana proti padělání. V popředí známky je portrét politika a ekonoma Aloise Rašína, 
prvního československého ministra financí.

Současně se vznikem samostatného Čes-
koslovenska bylo potřeba zavést i samostatnou 
měnu. Cílem tehdejšího ministra financí Aloise 
Rašína bylo zvládnout vysokou poválečnou inflaci 
a z české koruny udělat stabilní a důvěryhodnou 
měnu. I přes devalvaci byla v 30. letech minulé-
ho století česká koruna jednou z nejstabilnějších 
evropských měn. V období Protektorátu Čechy 
a Morava přestala být koruna samostatnou mě-
nou a stala se jen nominálním zlomkem říšské 
marky. Po osvobození Československa roku 1945 
byl sjednocen oběh českých a slovenských ko-
run a opět byla zavedena československá koru-
na. V červnu roku 1953 proběhla peněžní refor-
ma, která zredukovala množství peněz v oběhu 
na zlomek předchozí hodnoty, a snížila tak kupní 
sílu obyvatel. Měnová politika v područí centrálně řízeného hospodářství spočívala v administrativním řízení 
oběživa, cen, deviz a kurzu. Byly zavedeny jednotné ceny a inflace oficiálně neexistovala, až po Sametové re-
voluci v roce 1989 započala proměna centrálně řízeného hospodářství v tržní ekonomiku. Státní banka získala 
nezávislost a jejím zákonným cílem se stalo udržení stability domácích cen a měnového kurzu.
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Autorkou emise je Eva Hašková. Autorem rytiny obálky prvního dne je rytec Miloš Ondráček. 

Známka je tištěna plnobarevným ofsetem, má velikost 40 × 23 mm a byla vytištěna Poštovní tiskárnou 
cenin Praha a. s. v tiskových listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 1025 a platnost od 3. dubna 2019 do odvolání.

Praha 29. března 2019
Ing. Jiří Řehola v. r. 

 zástupce ředitele odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti

11.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„EUROPA:	NÁRODNÍ	PTÁCI	–	LEDŇÁČEK	ŘÍČNÍ“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 24. dubna 2019 příležitostnou poštovní známku 
s nominální hodnotou zastoupenou symbolem „E“ z emise EUROPA: NÁRODNÍ PTÁCI – LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ. 
Na známce je zachycen pohled na zimní krajinu a na dva ledňáčky říční. Písmeno „E“ odpovídá ceně pro prio-
ritní obyčejné zásilky do 50 g do evropských zemí, dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění 
– ke dni vydání 39 Kč.

Ledňáček patří k výrazně zbarveným ptákům, hlavu a křídla 
má tyrkysově modré a bříško hnědé až rezavé, od delšího tmavého 
zobáku k týlu se táhne hnědobílý pruh a bílé peří má i těsně pod 
zobákem. Ledňáček váží přibližně 40 g a měří 15 až 17 cm, přičemž 
jeho rozpětí křídel je zhruba 25 cm. Ledňáčka nalezneme nejen v celé 
Evropě, ale také v jižní Asii, na severu Afriky i na Šalamounových 
ostrovech v Tichém oceánu. Ledňáčci milují samotářský život, který 
tráví především u klidně tekoucích a průzračně čistých potoků, kde 
jsou zároveň chráněni proti větru. Hnízda si vyhrabávají zobákem 
ve strmých březích vod. Tito ptáci upřednostňují místa, kde do vody 
zasahují větve, na kterých pak sedávají a ve vodě pozorují svou kořist. 
Jakmile kořist spatří, vrhají se s křídly přitisknutými k tělu téměř 
kolmo do vody, pevně zobákem sevřou rybu a pomocí křídel se vynoří 
na hladinu, kde kořist usmrtí. Ledňáčci ryby polykají hlavou napřed, 
aby jim šupiny nepoškrábaly hrdlo, ke svému nasycení potřebují ale-
spoň 10 malých ryb.

Autorem emise jsou Jaromír a Libuše Knotkovi.

Známka je tištěna plnobarevným ofsetem, známka má velikost 33 × 33 mm a byla vytištěna Poštovní 
tiskárnou cenin Praha a. s. v tiskových listech po 6 kusech.

Známka má katalogové číslo 1026 a platnost od 24. dubna 2019 do odvolání.

Praha 29. března 2019
Ing. Jiří Řehola v. r. 

 zástupce ředitele odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti
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