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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.

16.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„ČESKÝ	DESIGN:	JAN	KAPLICKÝ“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 4. dubna 2018 příležitostnou poštovní známku no-
minální hodnoty „E“ z emise ČESKÝ DESIGN: JAN KAPLICKÝ. Písmeno „E“ odpovídá ceně pro prioritní oby-
čejné zásilky do 50 g do evropských zemí, dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni 
vydání 35 Kč. Na známce autor graficky zpracoval původní návrh na známku od architekta Jana Kaplického, 
který navrhl možnou podobu Národní knihovny. 

Jan Kaplický (18. dubna 1937 – 14. led-
na 2009) byl český architekt a vizionář moderní 
architektury, žijící od své emigrace v roce 1968 
ve Velké Británii. Společně s Davidem Nixonem 
založil architektonické studio Future Systems. 
Za stavbu Lord’s Media Centre na londýnském 
kriketovém stadionu byl oceněn Stirlingovou ce-
nou, nejprestižnější britskou cenou za architektu-
ru. Mezi významnými projekty Jana Kaplického 
patřily: Butik Way-in v obchodním domě Harrods, 
Londýn; Hauer-King House, Londýn (1992) – ro-
dinný dům; Docklands Floating Bridge, Londýn 
(1994) – pontonový most; Lord’s Media Centre, 
Londýn (1994) – tiskové centrum na londýnském kriketovém stadionu; dům ve Walesu, Jižní Anglie (1994); 
Obchodní dům Selfridges, Birmingham (1999); Muzeum Enza Ferrariho, Modena – (2012); Národní knihovna 
na Letné, Praha (2006) – nerealizováno.  
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Autorem grafické úpravy návrhu emise je akademický malíř a grafik Alan Záruba. Autorem rytiny znám-
ky je rytec a grafik Martin Srb.  

Známku o rozměrech obrazové části 46 × 19 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. rotačním 
ocelotiskem kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 975 a platí od 4. dubna 2018 do odvolání.

Praha 3. dubna 2018

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 zástupce ředitele odboru poštovních služeb 

a služeb informační společnosti

17.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„OSOBNOSTI:	EDUARD	ŠTORCH“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 4. dubna 2018 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 19 Kč z emise OSOBNOSTI: EDUARD ŠTORCH. Na známce je portrét Eduarda Štorcha, 
kterému září do tváře žár ohně v pravěké jeskyni. V pravé části známky je pomyslný výhled z jeskyně se silue-
tou pravěkého mamuta. 

Eduard Štorch se narodil 10. dubna 1878 
v Ostroměři u Hořic. V Hradci Králové absol-
voval reálné gymnázium a učitelský ústav. Své 
učitelské povolání vykonával na řadě škol ve vý-
chodních a severních Čechách. Od roku 1903 až 
do odchodu do penze v roce 1938 pobýval v Pra-
ze, kde dlouho nedostával z politických důvodů 
definitivu. Po I. světové válce byl v letech 1919–
1921 školním inspektorem v Bratislavě a poté se 
opět vrátil do Prahy. Eduard Štorch byl velice 
všestranný člověk, jako pedagog usiloval o spoje-
ní školy s pobytem dětí v přírodě, mimo jiné vedl 
i tábory pro děti a rodiče na pražském Libeňském 
ostrově. Dále vedl kurzy plavání, bruslení i skaut-
ský oddíl, organizoval a vedl četné lyžařské kurzy 
pro učitele a mládež. Vedle činnosti pedagogické 
k jeho zájmům patřila archeologie, k níž získal potřebné vědomosti samostudiem a později též vlastními ar-
cheologickými výzkumy i praktické zkušenosti. Archeologické výzkumy prováděl zejména v Praze a v krajině 
kolem Lobče na Mělnicku. Zabýval se též činností spisovatelskou, osvětovou a novinářskou. Zemřel 25. června 
roku 1956 v Praze. 

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř Zdeněk Daněk.  

Známku o rozměrech obrazové části 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarev-
ným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 976 a platí od 4. dubna 2018 do odvolání.

Praha 3. dubna 2018

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 zástupce ředitele odboru poštovních služeb 

a služeb informační společnosti
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18.	 Vydání	výplatní	písmenové	poštovní	známky	„PREZIDENT	REPUBLIKY“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 18. dubna 2018 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty „A“ z emise PREZIDENT REPUBLIKY. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčej-
né psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč. 
Na známce je portrét prezidenta republiky Miloše Zemana. 

Ing. Miloš Zeman se narodil 28. září 1944 v Kolíně. Vystudoval střed-
ní ekonomickou školu v Kolíně. Pro referát o T. G. Masarykovi mu bylo 
zakázáno pokračování ve studiu na vysoké škole. Při zaměstnání mu bylo 
od roku 1965 umožněno alespoň dálkové studium na Vysoké škole ekono-
mické v Praze. V roce 1971 nastoupil do tělovýchovného podniku Sport-
propag, kde vybudoval oddělení komplexního modelování. Od roku 1984 
byl zaměstnán v zemědělském podniku Agrodat. Roku 1986 se stal členem 
Světové prognostické společnosti. V lednu 1990 nastoupil do Prognostické-
ho ústavu ČSAV a koncem ledna 1990 byl za Občanské fórum kooptován 
do Federálního shromáždění. V červnu 1990 byl znovu zvolen poslancem 
Federálního shromáždění za Občanské fórum, stal se předsedou rozpočto-
vého výboru a členem předsednictva Federálního shromáždění. Ve volbách 
v roce 1992 kandidoval za Českou stranu sociálně demokratickou, kam pře-
šel po rozpadu Občanského fóra, a byl znovu zvolen poslancem Federálního 
shromáždění. V letech 1996–1998 zastával funkci předsedy Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky. V roce 1998 byl jmenován předsedou 
vlády České republiky. Ve druhém kole historicky první přímé volby prezidenta České republiky se v roce 2013 
stal Miloš Zeman prezidentem České republiky. Toto vítězství poté zopakoval i v roce 2018.  

Autorem rytiny známky je akademický grafik a rytec Miloš Ondráček.  

Známku o rozměrech obrazové části 19 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. rotačním 
ocelotiskem kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 100 kusech.

Známka má katalogové číslo 977 a platí od 18. dubna 2018 do odvolání.

Praha 3. dubna 2018

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 zástupce ředitele odboru poštovních služeb 

a služeb informační společnosti
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