ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

PO D M Í N K Y

vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu
pamětní stříbrné 200 Kč mince k 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského

V Praze v září 2020

PODMÍNKY
vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 200 Kč mince
k 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského
__________________________________________________________________________
1) Česká národní banka vypisuje cenu nejhodnotnějším návrhům pamětní stříbrné 200 Kč
mince, která bude vydána v roce 2021.
2) Vypsání ceny se řídí ustanoveními § 2887- 2889 občanského zákoníku o vypsání ceny.
3) Cena bude udělena nejhodnotnějším a technickým podmínkám vyhovujícím návrhům.
Vydáním pamětní stříbrné mince má být nejširší veřejnosti připomenuto 200. výročí
narození Karla Havlíčka Borovského.
Hlavní technickou podmínkou je odevzdání kruhového návrhu provedeného v sádře (lícní
a rubová strana samostatně) o průměru 190 - 200 mm (bezpodmínečný požadavek
mincovny - překročení je důvodem k vyloučení z hodnocení) v patřičné síle, aby snesl
manipulaci bez upevnění na podložku. Každý návrh musí být označen soutěžní značkou
(heslem vyjádřeným slovně, popř. číselně; kreslené značky jsou nepřípustné) na spodní
straně sádrového kotouče, a to stejnou pro lícní i rubovou součást návrhu mince. Návrhy
musejí být předkládány v definitivní podobě; to znamená, že po technické stránce musejí
být po drobných úpravách podle požadavků mincovny způsobilé k ražbě. Zásadní
podmínkou je, aby pod jednou značkou byl předložen kompletní návrh mince,
tj. aby obsahoval alespoň jednu lícní a jednu rubovou stranu.
Mincovní pole musí mít tvar dutého zrcadla s nejnižším bodem uprostřed modelu, které
se směrem k okrajům zvyšuje, což je podmínkou pro příznivou charakteristiku tečení
materiálu. Technický výkres geometrie modelovací formy je uveden v příloze (str. 8).
Maximální výška plastiky (reliéfu) ve středové části modelů je 1,8 mm. Plastika musí
pokrývat nejméně 50 % plochy mincovního pole; plošné proporce plastiky na jedné straně
musí odpovídat plošným proporcím plastiky druhé strany. Při modelaci plastiky je nutné
zohlednit její rozmístění v mincovním poli. Masivní a vysoká plastika na jedné straně
vyžaduje nižší plastiku na protilehlé ploše druhé strany a naopak.
4) N a l í c n í straně (aversu) je nutno umístit v opisu (při obvodu mince) nebo v nápisu
(řádcích) název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a nominální hodnotu mince se zkratkou
peněžní jednotky „200 Kč“. Jako dominanta lícní strany může být použit:
a) buď motiv vztahující se bezprostředně k tématu mince,
b) nebo motiv tradičně zdůrazňující, že mince je platidlem České republiky, tj. umělecká
kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku České republiky, případně
doplněná dekorem vztahujícím se k tématu mince.
Umělecká kompozice heraldických zvířat musí být ztvárněna tak, aby nedocházelo
k nečitelným stylizacím či nechtěnému karikování, a aby byla v souladu s provedením
rubové strany. Kompozice nesmí být přímým ztvárněním velkého státního znaku podle
vyobrazení v příloze zákona o státních symbolech České republiky (vyobrazení je
připojeno k těmto podmínkám). V případě, že kompozice je dominantou lícní strany,
nemusí zaujímat celou plochu mincovního pole, musí však být umístěna v horní části
mince, tvoří-li pouze doprovodný prvek, může být umístěna kdekoliv, vždy však
neznevažujícím způsobem. Na místě, kde by podle mínění autora měla být značka
mincovny, bude umístěno kolečko o průměru 8 - 10 mm (propočteno na model o průměru
190 - 200 mm).
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N a r u b o v é straně (reversu) je nutno ztvárnit motiv vztahující se k tématu mince, nápis
nebo opis „KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ“ a letopočty „1821 - 2021“. Na místě,
kde by měla být autorská značka, umístí výtvarník čtvereček o velikosti 8 x 8 až 10 x 10
mm (propočteno na model o průměru 190 - 200 mm).
Řešením hrany se výtvarník nemusí zabývat.
Výtvarník může k návrhu připojit lístek se soutěžní značkou (heslem) a s textem o rozsahu
nejvýše jedné strany papíru formátu A4, ve kterém stručně popíše, jaké motivy na návrhu
použil, jaký je jejich zdroj, jak k nim došel, příp. jak je modifikoval a ztvárnil. Tento text
může pomoci komisi v orientaci v zobrazených motivech. Z lístku nesmí být nijakým
způsobem zřejmé, kdo je autorem návrhu, aby nedošlo k porušení anonymity. Pokud autor
podává více návrhů, musí být ke každému návrhu přiložen samostatný lístek, aby nebyla
zřejmá ani autorská souvislost mezi jednotlivými návrhy.
Mince bude ražena ze slitiny o 925 dílech stříbra a 75 dílech mědi, její průměr bude
31 mm a hrubá hmotnost 13 g. Ražba bude provedena také ve špičkové kvalitě, u níž
zvlášť dobře vynikne vrcholný lesk i v drobných ploškách proti matovému reliéfu. K této
okolnosti by měli účastníci soutěže přihlédnout. Autoři návrhů mohou shlédnout příklady
modelů pamětních mincí1 v sekci peněžní České národní banky v Praze 1, Na Příkopě 28,
a to v pracovních dnech od 9 do 15 hodin. Návštěvu je třeba dopředu avizovat sekretářce
Komise pro posuzování návrhů na české peníze, tel. 224 413 409.
5) Návrhy ucházející se o cenu musejí být odevzdány nebo odeslány poštou do pátku
16. října 2020 na adresu:
a) pro poštovní styk
Česká národní banka
Sekce peněžní
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
b) pro osobní doručení mimo den uzávěrky
Česká národní banka - podatelna
vchod ze Senovážné ulice,
na dveřích proti vchodu mezi turnikety jsou uvedena telefonní čísla, na která je nutno
volat a uvést, že jde o odevzdání sádrového modelu.
Doba příjmu: 7.00 až 16.15, v pátek 7.00 až 15.00 hod.
c) pro osobní doručení v den uzávěrky
Česká národní banka, vchod ze Senovážné ulice, salónek pro návštěvy (chodba vpravo
za vchodem)
Doba příjmu: 10.00 až 12.00 hod.
Ke každému návrhu musí být připojena zalepená obálka označená stejnou soutěžní
značkou (heslem) jako na modelech. Obálka musí obsahovat lístek se jménem autora
návrhu, jeho adresou, telefonním číslem, bankovním spojením a shodnou značkou
jako na obálce.
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České a československé pamětní mince a některé jejich sádrové modely lze shlédnout i v Expozici České
národní banky. Podrobnější informace o Expozici ČNB a možnosti ji navštívit jsou k dispozici na internetových
stránkách ČNB www.cnb.cz.
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Návrhy odeslané poštou musejí být avizovány e-mailem na adresu
sarka.vicherova@cnb.cz nebo telefonicky na číslo uvedené v bodech 4 a 6. V oznámení je
nutno uvést podací číslo odesílajícího poštovního úřadu. Návrhy musejí být zaslány
v obalech pro křehké zásilky odpovídajících přepravním pravidlům pošty. Zásilky musí
být na vnějším obalu označeny „Vypsání ceny na PSM Karel Havlíček Borovský“.
Zásilky doručené osobně do ČNB musí být rovněž řádně zabaleny, aby nemohlo dojít
k jejich poškození; zásilky předávané na podatelnu je nutno označit „Vypsání ceny
na PSM Karel Havlíček Borovský“.
6) Soutěžní návrhy zhodnotí Komise pro posuzování návrhů na české peníze. Předsedou
komise je zástupce České národní banky, členy komise jsou renomovaní výtvarníci,
medailéři, teoretici výtvarného umění a učitelé uměleckých škol. Komisi svolává Česká
národní banka jako vypisovatelka ceny. Administrativní práce pro komisi zajišťuje
sekretářka komise, Ing. Šárka Vicherová ze sekce peněžní České národní banky,
tel. 224 413 409.
7) Pro nejhodnotnější návrhy se stanoví tyto ceny:
I. cena

..................... 80 000,- Kč

II. cena

..................... 60 000,- Kč

III. cena

..................... 40 000,- Kč

Kromě cen může komise udělit režijní příspěvek autorům, jejichž návrh byl vyřazen
v prvním kole hodnocení, a odměnu autorům, jejichž návrh postoupil do druhého nebo
třetího kola hlasování. Počet těchto příspěvků a odměn a jejich výše jsou závislé na počtu
předložených návrhů a na jejich umělecké a technické úrovni. Ceny, odměny a režijní
příspěvky vyplatí Česká národní banka do 30 dnů od výroku komise.
V případě, že žádný z předložených návrhů nebude splňovat podmínky pro udělení cen,
může komise vyzvat vybrané autory k úpravě předložených návrhů podle připomínek
komise. Vybraní autoři v případě předložení upraveného návrhu obdrží vyzývací odměnu
ve výši 10 000 Kč a vítězný návrh získá I. cenu ve výši 80 000 Kč.
Ceny a odměny ze soutěže vyšší než 10 000 Kč budou podle § 36 odst. 2 písm. i) zákona
č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmů
ve výši 15 %.
8) Výběr návrhů pro realizaci provádí bankovní rada České národní banky. Bankovní rada
není vázána názorem komise, k realizaci však může být vybrán pouze návrh, kterému byla
udělena některá z cen, nebo návrh z užší výzvy výtvarníků.
Autorovi, jehož návrh bude realizován (líc i rub), bude vyplacena autorská odměna
za převod oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví a výtvarnou spolupráci
při realizaci, v celkové částce 60 000 Kč, a to na základě licenční smlouvy s autorem
uzavřené. Nepřijme-li autor, jehož návrh bude vybrán k realizaci, návrh licenční smlouvy
do 15 dnů poté, co mu bude doručen, vyhrazuje si ČNB právo zahájit jednání o realizaci
s autorem jiného návrhu. V případě kombinace lícní a rubové strany dvou autorů obdrží
každý autor polovinu uvedené částky.
Autor návrhu vybraného k realizaci je povinen na hraně sádrových modelů vyznačit
tzv. ražební postavení, tj. vzájemnou polohu lícové a rubové strany.
Bude-li nutno provést na přijatém návrhu úpravy, je autor povinen provést je bezplatně
ve spolupráci s určenou mincovnou a za tím účelem se na vyzvání do mincovny dostavit.
Jestliže by autor návrhu vybraného k realizaci nemohl provést či dokončit z jakéhokoliv
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důvodu definitivní úpravy ve stanovené době, má Česká národní banka právo nechat
úpravy provést jiným výtvarníkem nebo zadat k realizaci jiný návrh.
Po realizaci návrhu obdrží autor dva kusy mincí ve špičkové kvalitě.
Pokud nebude mince realizována vůbec, obdrží výtvarník, který v soutěži získal I. cenu,
k této ceně částku 20 000 Kč. Pokud bude realizován jiný návrh než ten, kterému byla
udělena I. cena, dostane autor návrhu, který získal I. cenu, částku 20 000 Kč.
9) Autorské právo k oceněným návrhům zůstává nedotčeno. Návrhy, které obdržely ceny
nebo byly odměněné částkou nad 15 000 Kč, se stávají vlastnictvím České národní banky.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
sekce peněžní

Ing. Josef Ducháček
ředitel sekce
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JUDr. Jaroslav Moravec, Ph.D.
předseda komise

Karel HAVLÍČEK BOROVSKÝ
Borová (dnes Havlíčkova Borová) u Přibyslavi 31. 10. 1821 – Praha 29. 7. 1856
Novinář, politik, překladatel a básník, zakladatel české žurnalistiky a literární kritiky.
Oponent politického absolutismu, církevní dogmatiky a vyprázdněné vlastenecké frazeologie,
jenž proti dobovým mýtům a iluzím a mocenskému nátlaku kladl lidský rozum a jeho
schopnost vzdorovat lžím. Satirik pojímající literaturu jako souboj s přežilými společenskými
normami.
Vlastním jménem Karel Havlíček; jméno Borovský, případně Havel Borovský, bylo jeho
nejčastěji užívaným pseudonymem. Narodil se v rodině kupce. V letech 1832-38 studoval
na gymnáziu v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě, 1838-40 pak v Praze na tzv. filozofii,
kde se probudilo jeho vlastenectví. Následná zkušenost s arcibiskupským seminářem, z něhož
byl v roce 1841 vyloučen, naopak vyvolala Havlíčkův antiklerikalismus. V roce 1843 jej
snaha poznat slovanský svět přivedla do Moskvy, kde se živil jako vychovatel v rodině
univerzitního profesora; místní poměry jej však obrozeneckých iluzí o Rusku zbavily.
V červenci 1844 se Havlíček vrátil do Čech a v dubnu 1845 přestěhoval do Prahy.
Bezprostředně poté zaútočil na J. K. Tyla jako vůdčí osobnost tehdejší české společnosti. Jeho
ostrý odsudek Tylova Posledního Čecha jako prózy příliš sentimentální zprvu vyvolal
skandál, nicméně ve výsledku Havlíčka ve vlasteneckých kruzích etabloval jako
pozoruhodnou osobnost. Napomohl tomu, že se stal novinářem, nejprve šéfredaktorem
Pražských novin a jeho přílohy Česká včela.
Když revoluční rok 1848 přinesl svobodu slova, Havlíček založil deník Národní noviny,
a účastnil se všech Čechy pořádaných politických aktivit. Třebaže nesouhlasil s radikály
a neidentifikoval se s pražským povstáním, současně odsuzoval rakouskou armádu, že je
vyprovokovala. Dne 8. července byl zatčen, leč nevole, kterou to vyvolalo, vedla k tomu,
že byl po pěti dnech – i díky zásahu ministra spravedlnosti A. Bacha – propuštěn.
Nepochybně i proto, že téhož 8. července byl také zvolen poslancem říšského sněmu.
V prosinci se však mandátu vzdal a raději se opět věnoval Národním novinám, jejichž vliv
na české veřejné mínění narůstal. Po rozehnání sněmu v březnu 1849 se pak Havlíček stal
nejviditelnějším odpůrcem obnovované absolutistické moci. Potupně narůstající restrikce vůči
němu i Národním novinám vyvrcholily jejich zastavením v lednu 1850 – a četné obstrukce
doprovázely také existenci listu Slovan, jenž poté začal vydávat v Kutné Hoře. Rozhodl se
tedy uchýlit do ústraní v Německém Brodě. Přesto byl v prosinci 1851 zatčen a dopraven
do podhorského města Brixen v Tyrolsku (Bressanone, sev. Itálie).
Nouzí zde netrpěl, neboť obdržel roční státní příspěvek 400 zlatých, po příjezdu ženy Julie
a dcery Zdeňky v roce 1852 ještě o 100 zlatých navýšený. Izolace mu nebránila studovat,
překládat i tvořit, nicméně u něj, jeho ženy a dcery se projevila tuberkulóza. Zatímco rodina
se do Čech vrátila již v roce 1854, jemu samotnému byl návrat do Brodu povolen až v květnu
1855, tedy zhruba tři týdny po ženině smrti. V tehdejší atmosféře strachu nadto našlo odvahu
se k němu veřejně hlásit jen pár odvážných přátel. Avšak o rok později, kdy jeho život
v pětatřiceti letech ukončila nemoc, bylo to národem přijato jako smrt mučednická. Cenzura
povolila vydávání Havlíčkova díla až v roce 1870.
VÝBĚR Z LITERÁRNÍHO DÍLA: Epigramy. Soubor krátkých satir věnovaných Církvi, Králi,
Vlasti, Múzám a Světu. Napsáno roku 1845 v Moskvě, Obrazy z Rus. Soubor cestopisných
a publicistických črt kritických k tamním poměrům. Tyrolské elegie: Veršovaná protirakouská
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satira pojednávající o Havlíčkově zatčení a cestě do Brixenu. Napsáno v roce 1852. Křest
svatého Vladimíra. Báseň o násilném nastolení křesťanství v Rusku. Havlíčkovo
nejrozsáhlejší dílo, vnikající již od roku 1848, ostře se vymezující vůči politickému
absolutismu, ale i autoritě církve. Král Lávra. Veršovaná pohádková satira inspirovaná
řeckou a irskou mytologií. Satira na omezenost vládců a poslušnost jejich vystrašených
poddaných. Napsáno 1854.
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Technický výkres geometrie modelovací formy
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Plán emise pamětních a obchodních mincí a bankovek na léta 2021-2025
Pamětní stříbrné mince 200 Kč
Rok
2021
2022
2023

2024

2025

Datum
8. 9. 1921
23. 9. 1871
31. 10. 1821
23. 1. 1872
20. 7. 1822
19. 9. 1922
březen 1948
18. 5. 1923
17. 9. 1873
7. 12. 1723

Výročí
100
150
200
150
200
100
75
100
150
300

4. 1. 1874
30. 7. 1674
1624
12. 2. 1825
13. 7. 1925
21. 10. 1125

150
350
400
200
100
900

Název
† Jan Janský
* František Kupka
* Karel Havlíček Borovský
* Jože Plečnik
* Gregor Mendel
* Dana Zátopková, Emil Zátopek
Josef Karel Matocha jmenován arcibiskupem olomouckým
Zahájení pravidelného vysílání Československého rozhlasu
* Max Švabinský
† Jan Blažej Santini-Aichel
* Josef Suk
† Karel Škréta
Vydání Komenského mapy Moravy
Založení české spořitelny Böhmische Sparkasse
Nález plastiky ženy v Dolních Věstonicích, tzv. Věstonické Venuše
† kronikář Kosmas

Pamětní stříbrné mince 500 Kč Slavné dopravní prostředky
Rok
2021
2022
2023
2024
2025

Název
Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros
Motocykl Jawa 250
Osobní automobil Tatra 603
Tramvaj ČKD Tatra T3
Cvičný letoun Aero L-39 Albatros

Mimořádná stříbrná mince 10 000 Kč
Rok
2022

Datum
1922

Výročí Název
100 Založení Velké Prahy
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Zlaté mince 5 000 Kč cyklus Městské památkové rezervace
Rok Název
2021 Cheb
Jihlava
2022 Mikulov
Litoměřice
2023 Kroměříž
Hradec Králové
2024 Olomouc
Moravská Třebová
2025 Štramberk
Tábor

Mimořádné zlaté mince 10 000 Kč
Rok
2021

Datum

15. 9. 921

Výročí Název
1100 † kněžna Ludmila

Obchodní mince – dukáty
Rok
2023
2025

Hodnota
1
1, 2, 5, 10

Výročí Název
100 Zahájení vydávání svatováclavských dukátů
700 Zahájení ražby prvních českých zlatých mincí Janem Lucemburským

10

