POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

Český telekomunikační úřad

Částka 11

		

Ročník 2017

Praha 12. září 2017

OBSAH:

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
36.

Vydání příležitostné poštovní dopisnice „LAVER CUP“

37.

Oprava termínu: Vydání příležitostné poštovní známky „200 let poštovní schránky“

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.

36.

Vydání příležitostné poštovní dopisnice „LAVER CUP“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. září 2017 příležitostnou poštovní dopisnici
„LAVER CUP“ s natištěnou písmenovou poštovní známkou „E“ s graficky zpracovaným motivem tenisového
míčku. Písmeno „E“ odpovídá ceně pro prioritní obyčejné zásilky do 50 g do evropských zemí, dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 32 Kč. V levé části dopisnice je Rod Laver spolu
s pohárem pro vítěze LAVER CUPu.
Laver Cup je tenisová soutěž dvou šestičlenných mužských týmů, která se bude konat každoročně od sezóny 2017 (vyjma let s probíhající letní olympiádou). Soutěž byla pojmenována po australské tenisové legendě
Rodu Laverovi, který jako jediný tenista historie vyhrál kalendářní Grand Slam dvakrát, a to v letech 1962
a 1969. Úvodní ročník proběhne mezi 22. a 24. zářím 2017 v Praze.
Autorem výtvarného návrhu emise je grafik Martin Srb.
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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 Česká pošta, PTC,
2017.
Prodejní cena příležitostné dopisnice bez razítka je 37 Kč a platí od 20. září 2017 do odvolání.
Praha 12. září 2017
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

37.

Oprava termínu: Vydání příležitostné poštovní známky „200 let poštovní schránky“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá původně avizovanou emisi 200 let poštovní schránky
místo 20. září 2017 až 4. října 2017.
Praha 12. září 2017
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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