
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  
Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů 
 
Návrh vyhlášky byl vložen do systému eKLEP dne 16. září 2019 s termínem dodání připomínek do 7. října 2019. Vyhodnocení připomínkového 
řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
MŽP Bez připomínek.  
MŠMT K materiálu, § 2 odst. 2: Upozorňujeme, že na portrétu na rubové straně 

mince, který je uveden v Příloze, není zobrazen „Ludvík I.“, ale Ludvík II. 
Jagellonský, který má také spojitost s Jáchymovem, na rozdíl od prvního 
jmenovaného. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném.  

 
 
 
 
K materiálu, Příloha: Doporučujeme předkladateli zkontrolovat, zda se 
navrhované vyobrazení jáchymovského tolaru na lícní straně mince skutečně 
shoduje s jeho originálem. Dle nám dostupných informací by totiž znak vedle 
hlavy stojící postavy neměl být velké písmeno „B“, ale spíše znak podobný 
malému písmenu „b“. 

Částečně akceptováno jiným způsobem. 
Ludvík Jagellonský byl českým králem Ludvíkem I. a zároveň 
králem uherským Ludvíkem II. Na rubové straně jáchymovského 
tolaru se nachází opis LUDOVICUS-PRIM-D-GRACIA-REX-
BOE, tedy Ludvík první z Boží milosti král Český. Z tohoto 
důvodu bylo při popisu mince použito jméno Ludvík I. Na základě 
připomínek bylo jméno změněno na Ludvík Jagellonský, jak je 
v českých pramenech nejčastěji jmenován. 
 

Posouzeno. Ponechána podoba odpovídající minci, podle níž 
byl návrh vytvořen. 
 

MPSV Bez připomínek.  
MMR Bez připomínek.  
MPO Bez připomínek.  
MSP Bez připomínek.  
MD Bez připomínek.  

MZV Bez připomínek.  
MO K § 1 odst. 2 a 3 návrhu vyhlášky: V navrhovaném znění § 1 odst. 2 

doporučujeme zrušit zavedenou legislativní zkratku „(dále jen „zvláštní 
provedení“)“ a v § 1 odst. 3 slova „ve zvláštním provedení“ v souvislosti 
s tím nahradit slovy „ve zvláštním provedení s leštěným polem mince 

Neakceptováno. 
Forma vyhlášek o emisi pamětních mincí je od roku 1993 ustálená, 
ČNB ji nechce měnit. 
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a matovým reliéfem“. 
K § 2 odst. 2: V ustanovení § 2 odst. 2 doporučujeme slova „portréty 
vydavatelů jáchymovských tolarů, kterými byli hrabě Štěpán Schlik (vlevo) 
a český král Ludvík I. (vpravo)“ nahradit slovy „portréty vydavatele 
jáchymovských tolarů, kterým byl hrabě Štěpán Schlik [resp. Štěpán Šlik 
z Holíče a Pasounu] (vlevo), a českého krále Ludvíka Jagellonského 
(vpravo)“. 
K § 2 odst. 2: V ustanovení § 2 odst. 2 doporučujeme slova „Iniciály autorky 
mince“ nahradit slovy „Iniciály jména a příjmení autorky mince“ a slova 
„jsou pod textem „TOLARY“ doporučujeme nahradit slovy „jsou umístěny 
u spodního okraje mince pod slovem „TOLARY“ centrálně v ose mince“. 

 
Akceptováno. 
Původní věta byla upravena - „Na rubové straně dvousetkoruny je 
zachována kompozice lícní stany, v kruzích jsou ztvárněny portréty 
vydavatelů jáchymovských tolarů, vlevo hraběte Štěpána Schlika a 
vpravo českého krále Ludvíka Jagellonského. 
 
Neakceptováno. 
Obě podoby považujeme za správné, doporučujeme však používat 
nadále ustálenou podobu používanou více než 25 let. 
 

MK Bez připomínek.  
MZD Bez připomínek.  
MZE Bez připomínek.  
MV Bez připomínek.  
MF K návrhu vyhlášky § 2 odst. 2: Doporučujeme pouze v § 2 odst. 2 nahradit 

slova „kterými byli hrabě Štěpán Schlik (vlevo) a český král Ludvík I.“ slovy 
„hraběte Štěpána Schlika (vlevo) a českého krále Ludvíka I.“. 

Akceptováno. 
Původní věta byla upravena - „Na rubové straně dvousetkoruny je 
zachována kompozice lícní stany, v kruzích jsou ztvárněny portréty 
vydavatelů jáchymovských tolarů, vlevo hraběte Štěpána Schlika a 
vpravo českého krále Ludvíka Jagellonského. 
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