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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.
39.

Vydání příležitostných poštovních známek „Umělecká díla na známkách“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 16.
prosince 2015 tři příležitostné poštovní známky v emisi Umělecká
díla na známkách:

1)

27 Kč – ANTONÍN STRNADEL (1910–1975)
NEVĚSTA, 1960
KNIŽNÍ ILUSTRACE
Rytec: Pavel Kovářík
Barvy: okrová, žlutá, červená, modrá a černá
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2)

30 Kč – BOHUMÍR MATAL (1922–1988)
SEDÍCÍ, 1957
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ
Rytec: Václav Fajt
Barvy: žlutá, červená, modrá, červenohnědá

3)

34 Kč – KAREL NEPRAŠ (1932–2002)
VELKÝ DIALOG, 1966
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
Rytec: Martin Srb
Barvy: plnobarevný ofset a černá ocel
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Antonín Strnadel (1910–1975) byl významný český malíř, grafik a ilustrátor, který pocházel z rodiny
lesního dělníka a pasekáře v Trojanovicích.
V letech 1927–1933 byl žákem J. Bendy na Umělecko-průmyslové škole v Praze. Další tři roky studoval
na pražské Akademii výtvarných umění u profesora M. Švabinského.
Od roku 1945 působil jako profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a stal se významným
představitelem české poválečné ilustrátorské tvorby. Těžiště jeho tvorby je v ilustracích. V malířství čerpal
z folklóru rodného Valašska. Jako malíř zachytil velké množství valašských lidových staveb, jejich interiér,
nábytek, nářadí pastýřů a jejich život na salaši.
V roce 1967 mu byl propůjčen titul národní umělec. Pohřben je na pražském Slavíně na Vyšehradě.
V centru Nového Hrozenkova v historicky cenné chalupě, v níž měl A. Strnadel svůj ateliér, se nachází od
roku 1977 jeho památník.
Bohumír Matal (1922–1988) byl český malíř, jeden z nejmladších členů Skupiny 42. Patřil mezi významné představitele brněnské poválečné malby 20. století. V letech 1937–1941 vystudoval Školu uměleckých
řemesel v Brně. V roce 1941 byl zatčen za protifašistickou činnost a byl odvezen do tábora Lohbruck u Breslau.
Tam pracoval v řetězárně. Malování se už věnovat nemohl, a tak psal dopisy rodině, které vždy doplnil kresbou. Celkem napsal na dvě stovky dopisů ilustrovaných kresbou tužkou. Z Německa se vrátil v únoru 1945
ve velmi špatném zdravotním stavu. Po zotavení se začal opět věnovat malbě. V roce 1946 vystavoval v Paříži s dalšími mladými výtvarníky. Hned v následujícím roce se malíř dočkal samostatné výstavy, kterou mu
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uspořádal Klub výtvarných umělců Aleš. K nejčastějším námětům Bohumíra Matala patřil člověk a město,
civilizace a industrializace – cementárny, papírny atd. První obrazy obsahovaly náměty vzducholodí, přístavů
a ulic v dešti, postupně se jeho práce úzce propojila s programem „Skupiny 42“. Po politických a společenských
změnách v roce 1948 se uzavřel ve svém ateliéru a dál tvořil v duchu Skupiny 42. V polovině padesátých let se
situace opět trochu uvolnila a Bohumír Matal společně s Vladislavem Vaculkou a Vladimírem Vašíčkem založil
skupinu „Brno 57“. V šedesátých letech se v Matalově tvorbě objevuje experiment a abstrakce. V této době se
věnoval kromě malby také scénografii. Po roce 1968 odešel z Brna do Prudké u Doubravníku, kde si zakoupil
mlýn, který přestavěl na ateliér; zde zůstal až do své smrti.
Karel Nepraš (1932–2002) byl významný český sochař, kreslíř, grafik, profesor Akademie výtvarných
umění v Praze. Absolvoval Střední průmyslovou školu keramickou v Praze a odtud byl roku 1952 přijat na
Akademii výtvarných umění do sochařského ateliéru prof. J. Laudy. Zpočátku se věnoval kresbám, díky kterým
se mu podařilo vytvořit základ české kreslené grotesky. Proslavily ho však především jeho plastiky – zvláštní
červené bytosti sršící ironií a sarkasmem vyrobené z kovových trubek, hadic, šroubů, částí cyklistických kol
a dalších materiálů. Neprašovy bytosti, jakoby stažené z kůže, s viditelnými žílami, tepnami, šlachami a svaly,
vznikaly z rozličného instalatérského materiálu, ale například i z dámských punčoch pokrytých acetonovým
lakem. Teprve později začal Karel Nepraš sestavovat plastiky z pečlivě rozvržených litinových odlitků. Jeho
dílo nalezneme i ve volném pražském prostoru, na Prokopově náměstí na pražském Žižkově, kde stojí velmi
osobitá jezdecká socha českého spisovatele Jaroslava Haška, jejíhož dokončení se autor již nedožil. Kvůli svým
politickým názorům měl v období mezi Pražským jarem a Sametovou revolucí v roce 1989 zakázáno vystavovat.
Po této nepříjemné etapě jeho tvůrčího života se ovšem stal velmi uznávaným umělcem a v roce 1991 nastoupil
na Akademii výtvarných umění jako profesor. Karel Nepraš se díky svým osobitým dílům řadí k průkopníkům
českého moderního umění.

Známku o rozměrech 40 x 50 mm (27 Kč) vytiskla PTC Praha a.s. ocelotiskem z plochých desek v tiskových listech po 4 kusech. Známku o rozměrech 40 x 50 mm (30 Kč) vytiskla PTC Praha a.s. ocelotiskem
z plochých desek v tiskových listech po 4 kusech a známku o rozměrech 50 x 40 mm (34 Kč) vytiskla PTC Praha
a.s. ocelotiskem z plochých desek v kombinaci s ofsetem v tiskových listech po 4 kusech.
Známky mají katalogová čísla 869, 870 a 871 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 16. prosince
2015 do odvolání.
Praha 20. listopadu 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

40.

Vydání výplatní písmenové známky „Z“ „Poštovnictví v dobové fresce s kupony pro přítisky“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 16. prosince 2015 výplatní poštovní známku s kupony určenými pro přítisky s natištěným písmenem „Z“. Písmeno „Z“ odpovídá ceně služby
pro prioritní obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 g – mimoevropské
země dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke
dni vydání 30 Kč.
Na známce je detail poštovního doručovatele z fresky ze zdi
haly dvorany Hlavní pošty v Jindřišské ulici.
Známka vychází v upraveném tiskovém listu (UTL) s 9 známkami a 12 kupony. Na 6 okrajových postranních kuponech v pravé
a levé části UTL je k datu vydání vytištěn detail sochy z fresky na zdi
haly. Na prostředních šesti kuponech se prostřídávají motivy detailu
dámy s dopisem a pána s dopisem z fresek vyobrazených též na zdi
haly. Část nákladu bude vytištěna s prázdnými kupony, na něž budou dodatečně zhotovovány přítisky, dle přání zákazníka.
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Autory fotografií jsou Petr a Pavel Hronovi, autorkou grafické úpravy je Michaela Petrusová.
Známku o rozměrech 23 x 30 mm s kuponem stejné velikosti vytiskla PTC Praha a.s. plnobarevným ofsetem.
Známka má katalogové číslo 872 a platnost od 16. prosince 2015 do odvolání.
Praha 20. listopadu 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

41.

Přehled českých poštovních známek vydaných v roce 2015

Vzhledem k ukončení emisní činnosti roku 2015 se vydává jako příloha k tomuto opatření přehled českých poštovních známek vydaných v roce 2015 s jejich pořadovými katalogovými čísly.
Praha 20. listopadu 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

Příloha ke sdělení č. 41/2015
poř.
číslo
831
832

název emise
Tradice české známkové tvorby: Oldřich Kulhánek (1940 –
2013)
Osobnosti: Vítězslava Kaprálová (1915 – 1940)

833 – 836 Výplatní písmenová známka: S nimi přišla svoboda
837

Plzeň – Evropské město kultury

nominální
den
hodnota vydání

částka
PV

13 Kč

20.1.

1

17 Kč

20.1.

1

A

20.1.

1

25 Kč

18.2.

2

838

Historické dopravní prostředky: automobil Walter 6B

13 Kč

18.2.

2

839

Historické dopravní prostředky: letadlo Metoděje Vlacha

13 Kč

18.2.

2

840

Výplatní písmenová známka: Večerníček

A

18.2.

2

Příležitostná dopisnice: Josef Božek

A

18.2.

2

841

Výplatní známka s kupony pro přítisky: Dušan Kállay

A

4.3.

3

842

Výplatní písmenová známka: Velikonoce

A

4.3.

3

843

EXPO 2015 Milano

25 Kč

18.3.

3

844

Chomutov – VI. českoněmecká filatelistická výstava

25 Kč

15.4.

4

30 Kč

15.4.

4

A

29.4.

5

845

MS v ledním hokeji

846, 847

Výplatní písmenová známka: Dětem: Bob a Bobek

848

EUROPA: Hračky – stavebnice Merkur

25 Kč

6.5.

5

849

Technické památky: 130 let Moldavské dráhy

13 Kč

6.5.

5

850

Pražský hrad: Hans von Aachen: Hlava dívky

34 Kč

27.5.

6

851

Krásy naší vlasti: Největší hradní zřícenina v ČR – Rabí

17 Kč

27.5.

6

Příležitostná dopisnice: 50. výročí SČF

A

27.5.

6

Obrazové dopisnice - Historické poštovní budovy 2015

A

27.5.

852

Osobnosti: Mistr Jan Hus
Příležitostná dopisnice: Praga Piccola - Letecká pošta

13 Kč

17.6.

6

A

24.6.

7
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poř.
číslo

název emise

nominální
den
hodnota vydání

částka
PV

853

Ochrana přírody: Sovy

13 Kč

2.9.

10

854

Ochrana přírody: Sovy

17 Kč

2.9.

10

855

Ochrana přírody: Sovy

21 Kč

2.9.

10

856

25 Kč

2.9.

10

A

2.9.

10

859

Ochrana přírody: Sovy
Výplatní písmenová známka: Václav Zapadlík - Česká auta Škoda III.
Výplatní písmenová známka: Postcrossing

E

2.9.

10

860

Pocta Siru Nicholasovi

13 Kč

2.9.

10

861

25 Kč

23.9.

11

25 Kč

23.9.

11

863

Historické dopravní prostředky: tramvaj T3
Historické dopravní prostředky: kolesový parník Primátor
Dittrich
Osobnosti: Jakub Jan Ryba

13 Kč

14.10.

12

864

Dalimilova kronika

21 Kč

14.10.

12

865

Česká státnost (aršík s dvěma různými známkami a 3 kupony)

27 Kč

14.10.

12

27 Kč

14.10.

12

A

14.10.

12

13 Kč

11.11.

13

A

11.11.

13

857, 858

862

866

Česká státnost (aršík s dvěma různými známkami a 3 kupony)

867

Výplatní známka: Vlajka České republiky

868

Osobnosti: Jan Opletal
Příležitostná dopisnice: Laurin & Klement

869

Umělecká díla na známkách: Antonín Strnadel

27 Kč

16.12.

14

870

Umělecká díla na známkách: Bohumír Matal

30 Kč

16.12.

14

871

Umělecká díla na známkách: Karel Nepraš

34 Kč

16.12.

14

872

Známky pro kupony s přítisky: Poštovnictví v dobové fresce

Z

16.12.

14

Na základě článku 7 Ústavy Světové poštovní unie a článku RL 103 Řádu listovních zásilek a RC 104 Řádu poštovních balíků se jako měnová jednotka v rámci Světové poštovní unie používá měnová jednotka Mezinárodního
měnového fondu SDR (DTS). Podle článku RL 109 Řádu listovních zásilek musejí členské země stanovit kurz
SDR (DTS) platný pro následující kalendářní rok. Z § 36 zákona o poštovních službách vyplývá, že kompetenci
stanovit tento kurz má Ministerstvo průmyslu a obchodu.
42.

Kurz SDR (DTS) pro rok 2016

S účinností od 1. ledna 2016 se vyhlašuje pro rok 2016 kurz SDR (DTS) jako účetní jednotky Mezinárodního měnového fondu, používané zároveň jako měnová jednotka Světové poštovní unie podle článku 7 její Ústavy.
V souladu se zněním článku RL 109 Řádu listovních zásilek se tento kurz stanoví na průměrnou hodnotu

1 SDR = 33,9421 Kč
Praha 20. listopadu 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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Příloha:
43.

Obsahový rejstřík Poštovního věstníku 2015

A. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu
částka 7/2015
21.

Souhrnná zpráva o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence České poště, s.p. za rok 2014

částka 8/2015
23.

Rozhodnutí o smlouvě o přístupu ke zvláštním službám a prvkům poštovní infrastruktury

24.

Rozhodnutí o ověření výše čistých nákladů na poskytování základních poštovních služeb za rok 2013

částka 9/2015
25.

Rozhodnutí o rozkladu proti rozhodnutí o ověření výše čistých nákladů na poskytování základních
poštovních služeb za rok 2013

částka 10/2015
26.

Ověření dodržování pravidel pro přiřazování nákladů na jednotlivé služby, na něž se vztahuje poštovní
povinnost držitele poštovní licence za rok 2014

B. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Vydání poštovních známek a dopisnic - viz přílohu ke sdělení č. 41/2015 na str. 362–363.
částka 14/2015
41.

Přehled českých poštovních známek vydaných v roce 2015

42.

Kurz SDR (DTS) pro rok 2016

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK – publikační sbírka v oblasti poštovních služeb • ISSN 1211-2704 • Vydává: ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD,
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9; tel.: 224 004 111, fax: 224 004 830, e-mail: podatelna@ctu.cz • Odpovědný redaktor: Mgr. Martin Drtina,
tel.: 224 004 509, GSM: 773 611 590, fax: 224 004 811, e-mail: drtinam@ctu.cz • Poštovní adresa: Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02,
225 02 Praha 025 • Vychází v elektronické verzi na portálu veřejné správy – http://portal.gov.cz/portal/obcan/vestniky/ • K dispozici současně na internetových
stránkách Českého telekomunikačního úřadu – www.ctu.cz • Copyright © ČTÚ 2015

