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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.

33. Vydání příležitostné poštovní známky „UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH: FRANTIŠEK 
RONOVSKÝ“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. října 2021 příležitostnou poštovní znám-
ku z emise UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH: FRANTIŠEK RONOVSKÝ s nominální hodnotou 33 Kč. 

Na známce je vyobrazen Ronovského ob-
raz s názvem Akt.

František Ronovský se narodil 
roku 1929 v Praze. Na pražské Aka-
demii studoval mezi lety 1948 až 1953 
v ateliéru Miloslava Holého a Karla 
Součka. Prakticky celou svou tvorbu za-
světil figurativnímu malířství. Za jeho 
nejpřínosnější období je považována 
tvorba ze 60. let, především z jejich dru-
hé poloviny, kdy zúročil svoje poznatky 
z krátké tvůrčí odbočky na pole abstrak-
ce. Účastnil se mnoha samostatných 
i skupinových výstav, včetně přelomové 
výstavy Nová figurace v roce 1969. Čes-
koslovenské umění zastupoval mimo 
jiné na Bienále v Benátkách v roce 1968 
a São Paulu o rok později. Jeho díla jsou 
zastoupena v českých i zahraničních ga-
leriích.  Zemřel nečekaně při práci v ate-
liéru v březnu 2006.
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Známka je tištěna ofsetem. Obrazová část známky má velikost obrazu 50 x 40 mm. Známku vytiskla Tis-
kárna Hradištko, s.r.o. v tiskových listech po 4 kusech. 

Známka má katalogové číslo 1138 a platnost od 20. října 2021 do odvolání.

Praha 15. října 2021

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

34. Vydání příležitostných poštovních známek „UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH: THEODOR 
PIŠTĚK“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České repub-
liky vydá dne 20. října 2021 příležitostné poš-
tovní známky z emise UMĚLECKÁ DÍLA NA 
ZNÁMKÁCH: THEODOR PIŠTĚK v uprave-
ném tiskovém listu se známkami s nominální-
mi hodnotami 30 Kč a 34 Kč. Na známce s nomi-
nální hodnotou 30 Kč je vyobrazeno dílo ECCE 
HOMO, na známce s nominální hodnotou 34 Kč 
je vyobrazeno dílo Autoportrét u okna II.

Theodor Pištěk je český malíř, kostým-
ní výtvarník a scénograf. Je držitelem Oscara 
za kostýmy k filmu Amadeus. Syna ze slavné 
herecké rodiny přivedl k filmu režisér Franti-
šek Vláčil. Spolupracovali např. na Údolí včel 
či Markétě Lazarové. Se svým vrstevníkem 
a přítelem z dob studií, režisérem Milošem For-
manem, se pracovně setkal až při natáčení fil-
mu Amadeus (1983), za který nakonec oba ob-
drželi cenu Americké filmové akademie Oscar. 
V roce 1990 byl stejný tandem odměněn cenou 
Francouzské filmové umělecké akademie – Cé-
sarem – za snímek Valmont. Spolupráce pokra-
čovala i na dalším úspěšném filmu z roku 1996 
Lid versus Larry Flint. Theodor Pištěk je auto-
rem návrhů uniforem Hradní stráže a léta se 
věnuje i malbě. V kontextu světového fotorealis-
mu náleží k nejuznávanějším umělcům. Je také 
iniciátorem Ceny Jindřicha Chalupeckého, udě-
lované každoročně nejnadanějším mladým čes-
kým výtvarníkům.

Upravený tiskový list je tištěn ofsetem 
a obsahuje dvakrát dvě známky. Obrazová část 
obou známek má velikost obrazu 40 x 50 mm. 
Upravený tiskový list vytiskla Tiskárna Hradi-
štko, s.r.o. 

Známky mají katalogová čísla 1139–1140. ECCE HOMO 1139; Autoportrét u okna II 1140. Platnost zná-
mek je od 20. října 2021 do odvolání.

Praha 15. října 2021

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 vedoucí oddělení poštovních služeb
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35. Kurz SDR (DTS) pro rok 2022

S účinností od 1. ledna 2022 se vyhlašuje pro rok 2022 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 17-002 Řádu Úmluvy a článku RP 2405.2 Řádu Ujednání o poštovních peněžních 
službách se tento kurz stanoví na průměrnou hodnotu

1 SDR = 31,0536 Kč.

Praha 15. října 2021

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

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, e-mail: podatelna@ctu.cz • Poštovní adresa: Český telekomunikační úřad, 
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 • Vychází v elektronické verzi na portálu veřejné správy – https://portal.gov.cz/obcan/vestniky/
a9qaats • K dispozici současně na webu Českého telekomunikačního úřadu – https://www.ctu.cz/postovni-vestnik • Copyright © ČTÚ 2021

https://portal.gov.cz/obcan/vestniky/a9qaats
https://portal.gov.cz/obcan/vestniky/a9qaats

		2021-10-14T14:32:26+0200




