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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.

50. Vydání poštovní dopisnice „POŠTOVNÍ SCHRÁNKA“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republi-
ky vydá dne 25. listopadu 2020 poštovní dopisnici 
pro přítisky POŠTOVNÍ SCHRÁNKA s natištěnou 
písmenovou známkou s nominální hodnotou zastou-
penou písmenem B. Písmeno B odpovídá ceně za 
vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gra-
mů v ekonomickém režimu dodání, dle aktuálního 
platného ceníku v době vydání emise v hodnotě 19 
Kč. Na známce je stylisticky zobrazena poštovní 
schránka.

Poštovní schránky v Rakousku-Uhersku se 
poprvé na poštách objevily 1. června 1817, kdy bylo 
nařízeno, aby každý poštovní úřad měl nejméně 
jenu poštovní schránku. Zároveň bylo s poštovními 
schránkami zavedené i poštovné. Od téhož dne mu-
sel platit adresát poštovné za vnitrozemské dopisy, 
tudíž už nebylo třeba podání u přepážky. Jako první 
schránky se používaly staré dřevěné truhly, které 
byly přemalovány do barev rakouského mocnářství. 
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Poté je rozmisťovali do poštovních úřadů a stanic. Měly přední vhoz a odklopné víko. Brzy se přistoupilo k jejich 
zavěšování. K většímu rozšíření poštovních schránek nastalo až po zavedení poštovních známek, kterými byla 
korespondence vyplácena. Tehdy začaly být vyvěšovány i v místech vzdálenějších od poštovního úřadu. Po roce 
1850 se začaly zavěšovat výhradně venku, tudíž musely být vyrobeny z odolného kovu, opatřeného nátěrem či 
smaltem. Od sedmdesátých let 19. století se prosadily schránky jednotného tvaru, barvy a mechaniky v něko-
lika velikostních typech. Poštovní schránky z doby první republiky měly barvu modrou. Barevnost schránek 
doznala změny až po roce 1963, kdy modrou barvu nahradila jednotná oranžová s logem spojů.

Autorem poštovní známky je Zdeněk Netopil.

Dopisnice je tištěna ofsetem. Dopisnici vytiskla Tiskárna Hradištko, s.r.o. Pod logem České pošty je umís-
těn hologram, který slouží jako ochranný prvek. Pod známkou se nachází mikrolinka ČESKÁ POŠTA, TH, 2020.

Prodejní cena dopisnice pro přítisky je 20 Kč a platí od 25. listopadu 2020 do odvolání.

Praha 24. listopadu 2020
Ing. Jiří Řehola v. r. 

 vedoucí oddělení poštovních služeb

51. Vydání příležitostného poštovního aršíku „PRAŽSKÉ MOTIVY“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 25. listopadu 2020 příležitostný poštovní aršík 
z emise PRAŽSKÉ MOTIVY se známkami s nominálními hodnotami zastoupenými písmeny E a Z. Písmeno E 
odpovídá ceně za obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 gramů – evropské země, dle aktuálního platného cení-
ku v době vydání emise v hodnotě 39 Kč. Písmeno Z odpovídá ceně za prioritní obyčejnou zásilku do zahraničí 
do 50 gramů – mimoevropské země, dle aktuální-
ho platného ceníku v době vydání emise v hodnotě 
45 Kč. Na známkách v aršíku je vyobrazen netra-
diční pohled na Pražský hrad od Národního divadla.

Pražský hrad je bezesporu symbolem českého 
státu, je nejvýznamnější českou památkou a záro-
veň jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí. 
Pražský hrad je též památka UNESCO s více než 
tisíciletou tradicí. Od 9. století býval sídlem českých 
knížat, později králů a od roku 1918 je sídlem prezi-
denta republiky. Dvakrát v dějinách se stal hlavní 
rezidencí císaře Svaté říše římské. Pražský hrad se 
rozkládá na ploše téměř 70 000 m². Hrad tvoří roz-
sáhlý soubor paláců a církevních staveb rozmani-
tých architektonických slohů. Dobou rozkvětu bylo 
pro Pražský hrad období vlády krále, a později císa-
ře z rodu Lucemburků, Karla IV. Ještě za vlády jeho 
syna Václava IV. pokračovala výstavba Hradu. Za 
husitských válek a následujícího desetiletí Hrad ne-
byl obýván, což způsobilo chátrání hradních budov 
a opevnění. Další příznivá doba nastala až po roce 
1483, kdy se král z nové dynastie Jagellonců opět 
usídlil na Hradě. Spolu s novým opevněním byly 
vystavěny obranné věže na severní straně (Praš-
ná věž, Nová bílá věž a Daliborka). Králové další 
dynastie na českém trůnu, Habsburkové, zahájili 
přestavbu Hradu na renesanční sídlo. Přestavba 
Hradu vyvrcholila za vlády Rudolfa II., kdy se císař 
na Pražském hradě natrvalo usídlil a začal jej pro-
měňovat v důstojné a velkolepé středisko říše. Se 
vznikem První československé republiky vyvstala 
i nutnost přestavby Hradu k jeho novým funkcím. 
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Ta se stala dílem architekta slovinského původu Josipa Plečnika a realizována byla pod záštitou prezidenta 
republiky Tomáše Garriguea Masaryka.

Autorem návrhu emise a rytiny je Martin Srb.

Aršík je tištěn kombinací ofsetu a rytiny. Známka s nominální hodnotou E je tištěna kombinací ofsetu 
a rytiny, známka s nominální hodnotou Z je tištěna pouze ofsetem. Obrazové části jednotlivých známek mají 
velikost 50 x 40 mm. Aršík byl vytištěn Tiskárnou Hradištko, s.r.o. Aršík má velikost 108 x 165 mm.

Známky mají katalogová čísla 1100 (E) a 1101 (Z) a platnost od 25. listopadu 2020 do odvolání.

Praha 24. listopadu 2020
Ing. Jiří Řehola v. r. 

 vedoucí oddělení poštovních služeb

52. Vydání příležitostné poštovní známky „900. VÝROČÍ PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 25. listopadu 2020 příležitostnou poštovní známku 
z emise 900. VÝROČÍ PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU s nominální hodnotou zastoupenou písmenem B. Pís-
meno B odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém režimu dodání, 

dle aktuálního platného ceníku v době 
vydání emise v hodnotě 19 Kč. Na znám-
ce je vyobrazena podobizna sv. Norberta 
s monstrancí v pozadí. 

Svatý Norbert z Xantenu byl ně-
mecký kněz a zakladatel premonstrát-
ského řádu. V roce 1115 do Norberta při 
jízdě na koni udeřil blesk a srazil jej na 
zem. Při pádu Norbert uslyšel hlas kára-
jící ho za jeho dosavadní světský život, 
což ho přimělo, aby se obrátil na hlubo-
kou víru. Dal se vysvětit na kněze a stal 
se potulným kazatelem. V roce 1120 se 
spolu s několika následovníky usadil na 
pustém místě v severovýchodní Francii, 
později zvaném Prémontré. Toto spo-
lečenství se stalo základem premonst-
rátského řádu. O šest let později byl 
Norbert jmenován arcibiskupem v Ma-

gdeburku, kde také po několikaletém působení zemřel. Roku 1215 byl prohlášen za blahoslaveného a v roce 
1582 svatořečen. Když se Magdeburg přiklonil k protestantství, získal strahovský opat Kašpar z Questenberka 
ostatky světce pro Prahu. Tělo bylo ve slavném procesí na přelomu roku 1626 a 1627 přeneseno na Strahov, 
a tak byl Strahovský klášter povýšen na prvořadé evropské centrum premonstrátského řádu. Opat pro náh-
robek vyčlenil novou kapli a dal zbudovat stříbrnou mříž s knížecí korunou. Do strahovské baziliky objednal 
v dílně malíře Jana Jiřího Heringa cyklus 10 obrazů se scénami ze života, zázraků a smrti sv. Norberta. Pražští 
premonstráti si také na papeži vymohli, aby zakázal ze světcových kostí odebírat relikvie, což bylo dodržováno 
až do 19. století. Sv. Norbert bývá jako jediný světec zobrazován s monstrancí.

Autorkou emise je akademická malířka Eva Hašková. Autorem rytiny FDC je Martin Srb.

Známka je tištěna ofsetem. Obrazová část známky má velikost obrazu 40 x 23 mm, známku vytiskla Tis-
kárna Hradištko, s.r.o. na tiskových listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 1102 a platnost od 25. listopadu 2020 do odvolání.

Praha 24. listopadu 2020
Ing. Jiří Řehola v. r. 

 vedoucí oddělení poštovních služeb
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53. Vydání výplatní poštovní známky „BABOČKA“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 
vydá dne 25. listopadu 2020 výplatní poštovní známku 
z emise BABOČKA s nominální hodnotou 23 Kč. Na 
známce je vyobrazen motýl babočka paví oko.

Babočka paví oko je druh denního motýla z čeledi 
babočkovitých, který bezesporu patří k našim nejkrás-
nějším a nejpestřeji zbarveným motýlům. Svoje druho-
vé jméno získal podle výrazně zbarvených skvrn, které 
se nacházejí na jeho křídlech. Živí se převážně květy, 
zralým ovocem i vytékající mízou z ovocných stromů. 
Můžeme je vídat i na chmelu a kopřivách. Tyto rostli-
ny jsou babočkami též využívány pro kladení vajíček 
a potravu housenek. Babočka paví oko se vyskytuje té-
měř po celý rok. Jeho téměř celoroční výskyt na území 
Česka je dán tím, že je to motýl dvougenerační. Jedna 
generace se objevuje na jaře, druhá na podzim a přes 
léto se navzájem překrývají. V současnosti není babočka paví oko na území Česka řazena mezi ohrožené 
druhy a je po celém území naší republiky hojně rozšířena. 

Autory emise jsou Jaromír a Libuše Knotkovi.

Známka je tištěna ofsetem. Obrazová část známky má velikost obrazu 23 x 19 mm, známku vytiskla 
Tiskárna Hradištko, s.r.o. na tiskových listech po 100 kusech.

Známka má katalogové číslo 1103 a platnost od 25. listopadu 2020 do odvolání.

Praha 24. listopadu 2020

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

54.  Přehled českých poštovních známek vydaných v roce 2020

Vzhledem k ukončení emisní činnosti roku 2020 se vydává jako příloha k tomuto opatření přehled českých poš-
tovních známek vydaných v roce 2020 s jejich pořadovými katalogovými čísly.

Praha 24. listopadu 2020

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 vedoucí oddělení poštovních služeb
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Příloha ke sdělení č. 54/2020

poř. 
číslo název emise nominální 

hodnota
den 

vydání
1056 Tradice české známkové tvorby: Bedřich Housa A 20.01.

1057 500. výročí zahájení ražby Jáchymovských tolarů A 20.01.

1058 Výplatní známkový sešítek: Josef Čapek Z 20.01.

1059 Výplatní písmenová poštovní známka: KOLO FAVORIT B 01.02.

1060 Výplatní písmenová poštovní známka: POŠTOVNÍ UNIFORMY B 01.02.

1061 Výplatní písmenová poštovní známka: VELIKONOCE B 26.02.

1062 Výplatní písmenová poštovní známka s kupony pro přítisky: VLADIMÍR SUCHÁNEK B 26.02.

1063 Příležitostná poštovní známka: 100 LET OD VZNIKU ÚSTAVNÍHO SOUDNICTVÍ B 26.02.

Provozní dopisnice: POŠTOVNÍ UNIFORMY – JÍZDNÍ POSEL B 01.02.

1064 Příležitostná poštovní známka: HRAD KAŠPERK 27 Kč 11.03.

1065 Příležitostný poštovní aršík:JOSEF GOČÁR A ARCHITEKTURA HRADCE KRÁLOVÉ 23 Kč 11.03.

1066 Příležitostný poštovní aršík:JOSEF GOČÁR A ARCHITEKTURA HRADCE KRÁLOVÉ 45 Kč 11.03.

1067 Příležitostná  poštovní známka: ZPĚVNÍ PTÁCI V NAŠEM OKOLÍ: PĚNKAVOVITÍ B 11.03.

1068 Příležitostná  poštovní známka: ZPĚVNÍ PTÁCI V NAŠEM OKOLÍ: SÝKOROVITÍ B 11.03.

1069 Výplatní písmenová poštovní známka: VČELA MEDONOSNÁ B 25.03.

Příležitostná dopisnice: POZNÁM ZNÁMKY – ZVÍŘÁTKO B 25.03.

Příležitostná dopisnice: POZNÁM ZNÁMKY – PES B 25.03.

Příležitostná dopisnice: POZNÁM ZNÁMKY – KOLOTOČ B 25.03.

1070 Příležitostná poštovní známka: EUROPA: POŠTOVNÍ CESTY E 22.04.

1071 Výplatní písmenové poštovní známky ve známkovém sešitku: JEDOVATÉ HOUBY - MUCHOMŮRKA B 22.04.

1072 Výplatní písmenové poštovní známky ve známkovém sešitku: JEDOVATÉ HOUBY - HŘIB B 22.04.

1073 Příležitostná poštovní známka: UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH: JIŘÍ KOLÁŘ 47 Kč 13.05.

1074 Příležitostná poštovní známka: OSOBNOSTI: VÁCLAV NEUMANN 19 Kč 13.05.

1075 Příležitostná poštovní známka: ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ 30 Kč 13.05.

1076 Příležitostná poštovní známka: ZPĚVNÍ PTÁCI V NAŠEM OKOLÍ: KRKAVCOVITÍ B 17.06.

1077 Příležitostná poštovní známka: ZPĚVNÍ PTÁCI V NAŠEM OKOLÍ: DROZDOVITÍ B 17.06.

1078 Příležitostný poštovní aršík: JOSEF LIESLER –  Jak se Vám líbím, když se šklebím B 17.06.

1079 Příležitostný poštovní aršík: JOSEF LIESLER – Variace na staromistrovské téma I E 17.06.

1080 Příležitostný poštovní aršík: JOSEF LIESLER – Variace na staromistrovské téma II Z 17.06.

1081 Příležitostná poštovní známka: PODĚKOVÁNÍ - ZÁCHRANÁŘI B 24.06.

1082 Příležitostná poštovní známka: PODĚKOVÁNÍ - HASIČI B 24.06.

1083 Příležitostná  poštovní známka: Zpěvní ptáci v našem okolí: Strnadovití E 09.09.

1084 Příležitostná  poštovní známka: Mlynaříkovití a vrabcovití E 09.09.

1085 Příležitostná  poštovní známka: Vesmírná architektura 54 Kč 09.09.

1086 Výplatní známkový sešítek:  50 let Banjo bandu I.Mládka 8xB B 09.09.
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poř. 
číslo název emise nominální 

hodnota
den 

vydání
1087 Výplatní samolepící známka: Letadlo ,,B" B 09.09.

1088 Výplatní známka s kupony: A. Mucha ,,B" B 09.09.

Příležitostná dopisnice: TRABANTEM NAPŘÍČ KONTINENTY B 09.09.

Příležitostná dopisnice: Praga Piccola 2020 B 09.09.

1089 Výplatní poštovní známka: Známka na známce: Chybotisk 50 na 50 B 23.09.

1090 Výplatní poštovní známka: Známka na známce: Rumělkový Merkur E 23.09.

1091 Příležitostný poštovní aršík: Čeští herci: Jiří Sovák a Vlastimil Brodský – Jiří Sovák 30 Kč 07.10.

1092 Příležitostný poštovní aršík: Čeští herci: Jiří Sovák a Vlastimil Brodský –  Vlastimil Brodský 34 Kč 07.10.

1093 Výplatní poštovní známka: Modrásek 2 Kč 07.10.

1094 Výplatní poštovní známka: Žluťásek 4 Kč 07.10.

1095 Výplatní známkový sešitek: AERO 750 Sport Coupé B – známka B 21.10.

1096 Výplatní poštovní známka: Vánoce 2020 "B" – J. Lada B 21.10.

1097 Výplatní známka s kupony "B": Vánoce – J. Lada (pro přítisky) B 21.10.

1098 Umělecká díla na známkách: G. A. Musatov 33 Kč 11.11.

1099 Umělecká díla na známkách: J. Vyleťal 40 Kč 11.11.

1100 Pražské motivy - E E 25.11.

1101 Pražské motivy - Z Z 25.11.

1102 900. výročí Premonstrátského řádu B 25.11.

1103 výplatní: Babočka 23 Kč 25.11.

Dopisnice pro přítisky: Poštovní schránka "B" B 25.11.

55.  Kurz SDR (DTS) pro rok 2021

S účinností od 1. ledna 2021 se vyhlašuje pro rok 2021 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 = 32,2878 Kč.

Praha 24. listopadu 2020

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

56.  Obsahový rejstřík Poštovního věstníku 2020

A. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu

částka 7/2020

30. Souhrnná zpráva o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence České poště, s.p. za rok 2019

částka 8/2020

31. Ověření dodržování pravidel pro přiřazování nákladů na jednotlivé služby, na něž se vztahuje poštovní 
povinnost držitele poštovní licence za rok 2019

32. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-8 898/2020-606/X.vyř. ze dne 23. 6. 2020 a rozhodnutí 
čj. ČTÚ-35 266/2020-603 ze dne 30. 7. 2020 ve sporu mezi provozovatelem poštovních služeb a držitelem 
poštovní licence

B. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Vydání poštovních známek a dopisnic – viz příloha ke sdělení 54/2020 v částce 12/2020

částka 12/2020

54. Přehled českých poštovních známek vydaných v roce 2020

55. Kurz SDR (DTS) pro rok 2021
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