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UDĚLENÍ SOUHLASU K PROVOZOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB
Ministerstvo informatiky, jako příslušný správní orgán podle § 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení
(správní řád) a § 17 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon
o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen „zákon o poštovních službách“), rozhodlo o žádosti
účastníka řízení, společnosti MESSENGER service s.r.o., se sídlem v Praze 6, Patočkova 3/712, IČ: 26125145,
zastoupeného JUDr. Petrem Stokláskem, advokátem v plné moci, ze dne 16.1.2004 o udělení souhlasu k provozování
poštovních služeb takto:
Souhlas k provozování poštovních služeb, o který bylo žádáno, se na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona
poštovních službách uděluje.
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. února 2004.
5
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
VELIKONOCE
Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 17. března 2004 příležitostnou poštovní známku Velikonoce nominální
hodnoty 6,50 Kč. Letošní známka určená k obohacení velikonočních přání připomíná hezkou tradici pomlázky, k níž
patří vykoledovaná vajíčka. Na známce je rodinka „pana Vajíčka“ na procházce rozkvetlou a všemi barvami hýřící jarní
přírodou.

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Ladislav Hojný, autorem rytin je ak. malíř, grafik a rytec
Pavel Kovářík.
Známku o rozměrech 30 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem v barvě
černé kombinovaným hlubotiskem v barvě žluté, zelené a červené v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 391 a platí od 17. března 2004 do odvolání.
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
EVROPSKÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK BRNO 2005
ANTONÍN PROCHÁZKA: PROMÉTHEUS

Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 17. března 2004 pro propagaci Evropské výstavy poštovních známek BRNO
2005 příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 26 Kč s ryteckým přepisem obrazu Antonína Procházky
Prométheus.

Antonín Procházka, český malíř a ilustrátor, studoval na AVU v Praze u Vlaho Bukovace, Hanuše Schwaigera a
Maxe Švabinského. Stal se členem skupiny Osma, SVU Mánes, Brněnské skupiny výtvarných umělců aj. Jeho ranou
tvorbu ovlivnili Edvard Munch, Vincent van Gogh, Honoré Daumier a El Greco. Později přešel ke kubismu, jehož
východiska rozvíjel originálním způsobem. Ve 30. letech se zabýval pastorální kompozicí, mytologií a alegorií,
postupně dospěl k vlastní verzi novoklasicismu. Věnoval se též monumentální tvorbě, ale i ilustraci. Rytecký přepis
obrazu Prométheus přibližuje jeho kubistické období. Známka je doplněna texty PROMÉTHEUS 1910-11, ANTONÍN
PROCHÁZKA (1882-1945), MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ.
Autorem grafické úpravy emise a rytin je grafik a rytec Václav Fajt.
Známka o rozměrech 40 x 50 mm na výšku vychází v upraveném tiskovém listu se 4 známkami a 1 kuponem, který
nese logo výstavy a texty EVROPSKÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK BRNO 2005, EUROPEAN POSTAGE
STAMP EXHIBITION BRNO 2005. Upravený tiskový list vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., ocelotiskem
z plochy v barvě žluté, oranžové, červené, modré a tmavohnědé.
Známka má katalogové číslo 392 a platí od 17. března 2004 do odvolání.
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