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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 poš-
tovních službách), ve znění pozdějších předpisů, poštovní známky vydává Ministerstvo průmyslu a obcho-
du ČR. Vydání poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v Poštovním věstníku.

25.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„ZPĚVNÍ	PTÁCI	V	NAŠEM	OKOLÍ:	KRKAVCOVITÍ“	
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 17. června 
2020 příležitostnou poštovní známku z emise ZPĚVNÍ PTÁCI V NA-
ŠEM OKOLÍ: KRKAVCOVITÍ se známkou s nominální hodnotou za-
stoupenou písmenem B. Písmeno B odpovídá ceně za vnitrostátní oby-
čejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém režimu dodání, dle 
aktuálního platného ceníku v době vydání emise 19 Kč. Na známce au-
torská dvojice zobrazuje zástupce krkavcovitých, jmenovitě straku obec-
nou, krkavce velkého a sojku obecnou. 

Tato emise navazuje na předešlou emisi, která nám představila 
sýkorovité a pěnkavovité zástupce zpěvných ptáků. Další emise nás tak 
seznamuje se zástupci zpěvných ptáků ze skupiny krkavcovitých. 

Autorem grafické úpravy emise je autorská dvojce Jaromír a Li-
buše Knotkovi. 

Známka je tištěna ofsetem. Obrazová část známky má velikost 
obrazu 23 x 40 mm, známku vytiskla Tiskárna Hradištko, s.r.o. v tisko-
vých listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 1076 a platnost od 17. června 2020 
do odvolání.

Praha 3. června 2020

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 vedoucí oddělení poštovních služeb
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26.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„ZPĚVNÍ	PTÁCI	V	NAŠEM	OKOLÍ:	DROZDOVITÍ“	

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 
17. června 2020 příležitostnou poštovní známku z emise ZPĚV-
NÍ PTÁCI V NAŠEM OKOLÍ: DROZDOVITÍ se známkou s no-
minální hodnotou zastoupenou písmenem B. Písmeno B odpoví-
dá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů 
v ekonomickém režimu dodání, dle aktuálního platného ceníku 
v době vydání emise 19 Kč. Na známce autorská dvojice zobra-
zuje zástupce drozdovitých, jmenovitě červenku obecnou, rehka 
zahradního a drozda kvíčalu.

Tato emise navazuje na předešlou emisi, která nám před-
stavila sýkorovité, pěnkavovité a krkavcovité zástupce zpěvných 
ptáků. Další emise nás tak seznamuje se zástupci zpěvných ptá-
ků ze skupiny drozdovitých.

Autorem grafické úpravy emise je autorská dvojce Jaro-
mír a Libuše Knotkovi. 

Známka je tištěna ofsetem. Obrazová část známky má ve-
likost obrazu 23 x 40 mm, známku vytiskla Tiskárna Hradištko, 
s.r.o. v tiskových listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 1077 a platnost od 17. června 
2020 do odvolání.

Praha 3. června 2020

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

27.	Vydání	příležitostného	poštovního	aršíku	„JOSEF	LIESLER“	

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 
17. června 2020 příležitostný poštovní aršík z emise JOSEF 
LIESLER, se známkami s nominálními hodnotami zastou-
penými písmeny B, E, Z. Písmeno B odpovídá ceně za vnit-
rostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomic-
kém režimu dodání, dle aktuálního platného ceníku v době 
vydání emise 19 Kč. Písmeno E odpovídá ceně za obyčejnou 
zásilku do zahraničí do 50 gramů – evropské země, dle aktu-
álního platného ceníku v době vydání emise 39 Kč. Písmeno 
Z odpovídá ceně za prioritní obyčejnou zásilku do zahraničí 
do 50 gramů – mimoevropské země, dle aktuálního platného 
ceníku v době vydání emise 45 Kč. Známka s nominální hod-
notou zastoupenou písmenem B s totožnou obrazovou částí, 
se na aršíku vyskytuje dvakrát. 

Na známkách v aršíku jsou zobrazena následující díla 
Josefa Lieslera: Variace na staromistrovské téma I (nomi-
nální hodnota E), Variace na staromistrovské téma II (no-
minální hodnota Z) a Jak se Vám líbím, když se šklebím 
(nominální hodnota B). Aršík je vkusně doplněn o podpis 
Josefa Lieslera. 

Josef Liesler (1912–2005) byl český malíř, grafik 
a ilustrátor. Vystudoval ČVUT, fakultu architektury a po-
zemního stavitelství, obor kresba. Působil jako člen výtvar-
né skupiny Sedm v říjnu, byl členem SVU Mánes a SČUG 
Hollar. Zakládal Skupinu 58 a byl členem výtvarné skupiny 
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Radar. Za jednu ze svých poštovních známek (Hydrologická dekáda) získal cenu UNESCO pro nejkrásnější 
známku roku. Josef Liesler měl velký rozsah výtvarných oborů: malbu, volnou a užitou grafiku, známkovou 
tvorbu i ilustraci. V jeho díle je patrná inspirace surrealismem. V dílech spojoval fantastické představy se vzpo-
mínkami nebo současnou situaci s historickou pamětí.

Autorem grafické úpravy emise je Martin Srb.

Známka je tištěna ofsetem. Obrazové části jednotlivých známek mají velikost 40 x 50 mm. Aršík byl vy-
tištěn Tiskárnou Hradištko, s.r.o. Aršík má velikost 165 x 108 mm.

Známky aršíku mají katalogová čísla 1078–1080. Jak se Vám líbím, když se šklebím (1078); Variace na 
staromistrovské téma I (1079); Variace na staromistrovské téma II (1080). Platnost aršíku, resp. známek je od 
17. června 2020 do odvolání

Praha 3. června 2020

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

28.	 Vydání	výplatní	poštovní	známky	„PODĚKOVÁNÍ	–	ZÁCHRANÁŘI“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 24. června 2020 poštovní výplatní známku z emise 
PODĚKOVÁNÍ – ZÁCHRANÁŘI se známkou s nominální hodnotou zastoupenou písmenem B. Písmeno B od-
povídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém režimu dodání, dle aktuál-
ního platného ceníku v době vydání emise 19 Kč. Známka vychází jako poděkování těm, kteří byli v této nelehké 
době nouzového stavu v první linii. Tato známka nese zjednodušené symboly zdravotnictví, pošty a armády, 
přičemž z roušky věnované armádě je zobrazena jen její levá část. Stejně tak je vyobrazena i rouška s puntíky, 
která na známce zastupuje všechny ostatní, kteří si navzájem pomáhali a drželi při sobě.

Na přelomu roku 2019 a 2020 zasáhl 
svět a posléze i Českou republiku vir SARS-
-CoV-2, též označovaný jako koronavirus. 
V České republice se první případ objevil na 
začátku března. Následně vláda nařídila něko-
lik opatření, aby zabránila nekontrolovanému 
šíření nového typu koronaviru. Jedním z těch-
to nařízení bylo i zavedení povinného nošení 
roušek, které se staly symbolem doby a feno-
ménem, který ilustruje současnou situaci lépe, 
než cokoli jiného.

Autorem návrhu známky je Filip Hey-
duk.

Známka je tištěna ofsetem. Obrazová 
část známky má velikost obrazu 30 x 23 mm, 
známku vytiskla Tiskárna Hradištko, s.r.o. 
v tiskových listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 1081 a platnost od 24. června 2020 do odvolání. 

Praha 3. června 2020

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 vedoucí oddělení poštovních služeb
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29.	 Vydání	výplatní	poštovní	známky	„PODĚKOVÁNÍ	–	HASIČI“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá 
dne 24. června 2020 poštovní výplatní známku z emise 
PODĚKOVÁNÍ – HASIČI se známkou s nominální hod-
notou zastoupenou písmenem B. Písmeno B odpovídá 
ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gra-
mů v ekonomickém režimu dodání, dle aktuálního plat-
ného ceníku v době vydání emise 19 Kč. Známka vychází 
jako poděkování těm, kteří byli v této nelehké době nou-
zového stavu v první linii. 

Autorem návrhu známky je Filip Heyduk.

Známka je tištěna ofsetem. Obrazová část známky 
má velikost obrazu 30 x 23 mm, známku vytiskla Tiskár-
na Hradištko, s.r.o. v tiskových listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 1082 a platnost od 24. června 2020 do odvolání.

Praha 3. června 2020

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