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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 poštov-
ních 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.

15. Vydání příležitostné poštovní známky „PŘEDSEDNICTVÍ ČR V EVROPSKÉ UNII“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo dne 15. června 2022 příležitostnou poštovní známku 
z emise PŘEDSEDNICTVÍ ČR V EVROPSKÉ UNII s nominální hodnotou zastoupenou písmenem E. Písmeno 
E odpovídá ceně za prioritní obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 gramů – evropské země, dle aktuálního plat-
ného ceníku v době vydání emise v hod-
notě 39 Kč. Motiv známky navazuje vizu-
álně na grafiku, která bude předsednictví 
České republiky v roce 2022 doprovázet.

Předsednictví Rady EU, kterého se 
Česká republika ujme 1. července 2022 
již podruhé, je velmi náročným úkolem, 
ale také významným právem vyplývají-
cím z členství v Evropské unii. Předsta-
vuje důležitý nástroj, kterým lze ovlivnit 
chod, ale i směřování a tvář Evropské 
unie. Členské státy Radě EU předsedají 
střídavě, podle předem stanoveného ka-
lendáře, vždy po třech. Českou republiku 
doplní Francie a Švédsko. Toto trio při-
pravuje společný program. Funkční obdo-
bí trvá vždy šest měsíců a po tuto dobu získávají předsedající státy řadu pravomocí a vykonávají řadu funkcí, 
také ovlivňují agendu a priority Rady EU. Směrují unijní politiku vzhledem k prosazení zájmů jednotlivých 
členských států a zastupují Radu EU v jednáních s řadou evropských i mezinárodních organizací. Úřad vlády 
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spolupracuje s jednotlivými resorty v čele s Ministerstvem zahraničních věcí a Stálým zastoupením ČR při 
EU, koordinační úlohu bude plnit Výbor pro evropské záležitosti. Předsednictví bude příležitostí pro pozitivní 
prezentaci České republiky v zahraničí, ale i zvýšení všeobecného povědomí domácí veřejnosti o Evropské 
unii a jejím řízení a úloze v Evropě.

Autorem emise je Filip Heyduk.

Známka je tištěna ofsetem, obrazová část známky má velikost obrazu 40 x 23 mm a vytiskla ji Tiskárna 
Hradištko s.r.o. v tiskových listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 1162 a platnost od 15. června 2022 do odvolání.

Praha 16. června 2022

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 vedoucí oddělení poštovních služeb

16. Vydání příležitostné poštovní známky „GENERÁLNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ RADY 
MUZEÍ ICOM V PRAZE“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo dne 15. června 2022 příležitostnou poštovní známku 
z emise GENERÁLNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ RADY MUZEÍ ICOM V PRAZE s nominální hodnotou 
zastoupenou písmenem E. Písmeno E odpovídá ceně za prioritní obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 gramů 
– evropské země, dle aktuálního platného ceníku v době vydání emise v hodnotě 39 Kč. Na známce autor zob-
razuje symboly související s českou kulturou a historií. 

Mezinárodní rada muzeí ICOM (International Committee of 
Museums), založená v roce 1946, je jediná celosvětová muzejní asociace 
a patří mezi nejvýznamnější profesní organizace na světě. Hlavním úko-
lem ICOM je prezentace a ochrana muzeí, kulturního a přírodního dědictví, 
hmotného i nehmotného, z minulosti i současnosti pro budoucnost. Od své-
ho založení sdružuje zhruba 3 500 muzeí po celém světě ve 119 národních 
radách, což představuje téměř 50 000 muzejníků a muzejních odborníků 
v jediné organizaci. Jejím vrcholným shromážděním je generální konferen-
ce, která se koná jednou za tři roky. Účastní se jí ředitelé, vedoucí pracovní-
ci a další odborníci z muzeí a galerií, veřejné správy i soukromého sektoru 
celého světa. České muzejnictví je významným společenským fenoménem, 
který se podílí na tvorbě kulturní identity české, evropské i světové. Ce-
losvětově mimořádné je už samotné množství sbírkových předmětů, které 
dosahuje počtu asi 65 milionů. Poměrně hustá je také samotná muzejní 
infrastruktura a řada sbírkových předmětů, které jsou v jednotlivých mu-
zeích uloženy, přesahuje svou hodnotou regionální kontext (např. nejstarší 
keramická socha na světě Věstonická Venuše, nejstarší portrét na světě 
– žena z Dolních Věstonic, stroj na výrobu prvních měkkých kontaktních 
čoček na světě atd.). Čeští muzejníci se také výrazně podíleli na formování 
evropské a světové muzeologie. ICOM od roku 1977 také koordinuje Mezi-
národní den muzeí 18. května, který je slaven ve více než 150 zemích světa.

Autorem emise je Miroslav Roubíček.

Známka je tištěna ofsetem, obrazová část známky má velikost obrazu 23 x 40 mm a vytiskla ji Tiskárna 
Hradištko s.r.o. v tiskových listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 1163 a platnost od 15. června 2022 do odvolání.

Praha 16. června 2022

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 vedoucí oddělení poštovních služeb
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17. Vydání příležitostných poštovních známek „MLÁĎATA ZVÍŘAT: KOŤATA“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo dne 15. června 2022 emisi MLÁĎATA ZVÍŘAT: KO-
ŤATA se známkami s nominálními hodnotami zastoupenými písmenem B. Písmeno B odpovídá ceně za vnit-

rostátní Obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém režimu dodání, dle 
aktuálního platného ceníku v době vydání emise v hodnotě 19 Kč. Na první známce 
autorka vyobrazila kotě bengálské kočky, na druhé známce je zobrazeno kotě perské 
kočky.

Bengálská kočka je unikátní a velmi moderní plemeno. Podržela si svůj divoký 
vzhled i temperament, ale jedná se o přátelské, důvěřivé a zvědavé plemeno. Ben-
gálské kočky mohou v dospělosti vážit až 10 kg. Jsou mohutné, svalnaté s těžkými 
kostmi. Mají menší hlavu, aerodynamický tvar těla a drží si svůj divoký vzhled. Zadní 
nohy mají delší než přední, což je poslední pozůstatek po divoké bengálské kočce. Místo 
mňoukání od nich uslyšíte spíše chraplavé „štěknutí“.

Pro druhou půli emise bylo vybráno kotě perské kočky. 
Plemeno perské kočky patří k nejstarším vůbec. Do Evropy se perská kočka dostala 
již v sedmnáctém století a stala se rychle symbolem moci a bohatství. Přes svůj název 
nepochází z Orientu. Cílené šlechtění začalo kolem roku 1870 a prvotním záměrem 
bylo uchování roztomilého obličeje, ale postupně se přeorientovalo na vyvíjení nových 
barev, takže si nyní můžeme vybrat z více než 60 různých zbarvení. Kromě svého spe-
cifického výrazu zaujme především „plyšovou“ bohatou a jemnou dlouhou srstí, která 
je však velmi náročná na údržbu. Přesto se u nás dlouhodobě řadí k nejchovanějším 
plemenům.

Autorkou emise je Jitka Mašínová.

Známky jsou tištěny ofsetem, obrazová část známek má velikost obrazu 23 x 30 mm. Známky vytiskla 
Tiskárna Hradištko s.r.o. ve známkových sešitcích s 10 známkami, přičemž obě známky jsou v sešitku po 5 ku-
sech.

Známky mají katalogová čísla 1164-1165. Bengálská kočka 1164, Perská kočka 1165. Platnost známek je 
od 15. června 2022 do odvolání.

Praha 16. června 2022

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 vedoucí oddělení poštovních služeb

18. Vydání výplatní poštovní známky „TRAMVAJ BROŽÍK & KŘIŽÍK“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo dne 15. června 2022 výplatní poštovní známku 
emise TRAMVAJ BROŽÍK & KŘIŽÍK s nominální hodnotou zastoupenou písmenem B. Písmeno B odpovídá 
ceně za vnitrostátní Obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomic-
kém režimu dodání, dle aktuálního platného ceníku v době vydání emise 
v hodnotě 19 Kč. Na známce je vyobrazena historická tramvaj č.18. Vydání 
známky slouží zároveň jako vzor úpravy pro další varianty produktu Vlast-
ní známky.

Tramvaj č. 18 je nejstarší provozuschopná elektrická tramvaj ve 
střední Evropě. Pochází z dílen plzeňské karosárny Václava Brožíka a čes-
kého vynálezce z oboru elektrotechniky Františka Křižíka. Dne 29. 6. 1899 
zahajovala tramvajový provoz v Plzni, a do ulic vyjela jako první. Maximál-
ní přepravní kapacita je 18 cestujících, z toho 16 sedících. Tramvaj je možné 
provozovat pouze za příznivých povětrnostních podmínek, tedy mimo zimní 
období a za denního světla.
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Autorem emise je Petr Ptáček. 

Známka je tištěna ofsetem, obrazová část známky je definována rovnostranným šestiúhelníkem s veli-
kostí obrazu ohraničenou velikostí 30,8 mm. Známku vytiskla Tiskárna Hradištko s.r.o. v tiskových listech po 
5 kusech.

Známka má katalogové číslo 1166 a platnost od 15. června 2022 do odvolání.

Praha 16. června 2022

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 vedoucí oddělení poštovních služeb
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