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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 147 Rozeslána dne 13. září 2021 Cena Kč 37,–

O B S A H :

336. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do
Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo
rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů

337. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky

338. Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Jihlava“ po 5 000 Kč



336

VYHLÁŠKA

ze dne 9. září 2021,

kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady,
kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady,

kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle
§ 92 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/
/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují
zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do
Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a za-

stupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek za-
slán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou tech-
nikou, ve znění vyhlášky č. 93/2010 Sb., vyhlášky
č. 324/2013 Sb. a vyhlášky č. 287/2017 Sb., se mění
takto:

1. V příloze č. 1 se v položce „Düsseldorf“ před
slovo „konzulát“ vkládá slovo „generální“.

2. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 118/2006 Sb.
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Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následu-
jícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr zahraničních věcí:

Kulhánek, MA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 25. srpna 2021

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona
č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 22. září 2021 se ke 150. výročí na-
rození Františka Kupky vydává pamětní stříbrná
mince po 200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném prove-
dení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní pro-
vedení“).

(3) Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující
925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvouset-
koruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Při
ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu
stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru
0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle
0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení
je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním
provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ
BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny je kompozice
dílčích motivů z děl Františka Kupky, ve kterých
je zakomponován svislý text „CHCI TVOŘIT
JAKO HUDEBNÍK“. V levé části mince je svislý
text „ČESKÁ REPUBLIKA“ tvořený spojenými
písmeny a označení nominální hodnoty se zkratkou
peněžní jednotky „200 Kč“. Značka České min-
covny tvořená písmeny „Č“ a „M“ je umístěna při
spodním okraji mince.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je kompo-
zice dílčích motivů z děl Františka Kupky, do kte-
rých je zakomponován jeho portrét a svislý text
„NECHCI MALOVAT HUDBU“. V levé části
mince je umístěn svislý text „KUPKA FRANTI-
ŠEK“ tvořený spojenými písmeny a svislé texty
„1871“ a „2021“. Značka autora mince Adama Fej-
fara se nachází při spodním okraji mince.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno
v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22. září
2021.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 337/2021 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky

(lícní a rubová strana)
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VYHLÁŠKA

ze dne 25. srpna 2021

o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Jihlava“ po 5 000 Kč

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona
č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 5. října 2021 se v rámci cyklu „Měst-
ské památkové rezervace“ vydává zlatá mince „Měst-
ská památková rezervace Jihlava“ po 5 000 Kč (dále
jen „mince“).

(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve
zvláštním provedení s leštěným polem mince a mato-
vým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Mince se razí ze zlata o ryzosti 999.9.
Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a sí-
la 1,9 mm. Při ražbě mince je přípustná odchylka
v ryzosti zlata nahoru 0,01 %, odchylka v hmotnosti
nahoru 0,062 g, odchylka v průměru 0,1 mm a od-
chylka v síle 0,15 mm. Hrana mince v běžném pro-
vedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním
provedení je hladká.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je uprostřed mincov-
ního pole vyobrazena postava anděla na nebesích
z kostela sv. Ignáce z Loyoly, který drží městský

znak v jeho barokní podobě. Kolem anděla jsou v ba-
rokním opevnění zakomponována heraldická zvířata
z velkého státního znaku, a to nahoře český lev,
vlevo od něj moravská orlice a vpravo od něj slezská
orlice. Pod andělem se nachází označení nominální
hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky
„5 000 Kč“. Po obvodu mince jsou v opisu uvedeny
texty „MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE“
a „ČESKÁ REPUBLIKA“. Značka České min-
covny, která je tvořena písmeny „Č“ a „M“, se na-
chází při pravém okraji.

(2) Na rubové straně mince je koláž nejvý-
znamnějších architektonických památek Městské pa-
mátkové rezervace Jihlava. Při horním okraji je
v opisu text „MĚSTO JIHLAVA“, ročník ražby
„2021“ se nachází při spodním okraji. Iniciály autora
mince Luboše Charváta, které jsou tvořeny propoje-
nými písmeny „L“ a „Ch“, se nachází pod písme-
nem „M“ z textu „MĚSTO JIHLAVA“.

(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze
k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. října
2021.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 338/2021 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Městská památková rezervace Jihlava“ po 5 000 Kč

(lícní a rubová strana)
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