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VYHLÁŠKA

ze dne 17. ledna 2018

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy

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

§ 1

(1) Dnem 28. února 2018 se k 500. výročí vy-
dání Klaudyánovy mapy 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 v běžném i zvláštním pro-
vedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra
a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její
průměr 31 mm a síla 2,2 mm. Při ražbě dvouset-
koruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná
odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm.
V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g
a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. 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 zobrazen
motiv z Klaudyánovy mapy, kterým je alegorický

vůz s cestujícími tažený dvěma spřeženími na opačné
strany. V dolní části mincovního pole jsou umístěny
znaky Uherského království a Českého království,
v jejichž zákrytu jsou vlevo znaky Rožmberků
a Slavatů a vpravo znaky Šternberků a Švihovských
z Rýzmberka. Při horním okraji mince v neuzavře-
ném opisu je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“.
Označení nominální hodnoty mince se zkratkou pe-
něžní jednotky „200 Kč“ se nachází při spodním
okraji mince. Značka České mincovny tvořená
písmeny „Č“ a „M“ je umístěna při levém okraji
dvousetkoruny.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je vy-
obrazena mapová část Klaudyánovy mapy. Při hor-
ním okraji mince v neuzavřeném opisu je text
„KLAUDYÁNOVA MAPA“. Pod tímto textem
jsou ve dvou řádcích letopočty „1518“ a „2018“. Ini-
ciály autora mince, akademického sochaře Zbyňka
Fojtů, které jsou tvořeny kompozicí písmen „F“
a „Z“, jsou umístěny při levém okraji dvouset-
koruny.

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

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. února
2018.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 15/2018 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy

(lícní a rubová strana)
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SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 29. ledna 2018

o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky
konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. e) a § 57 odst. 1 zákona č. 275/2012
Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve
znění pozdějších předpisů, celkový výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna
2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo).

A.
Výsledek I. kola volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018

V I. kole volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 nebyl ve smyslu ustanovení
§ 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě
prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, zvolen žádný kandidát.

B.
Celkový výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)

I.

Celkové údaje za Českou republiku

Počet volebních okrsků celkem 14 756

Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování 14 756

Počet zvláštních volebních okrsků celkem 110

Počet zvláštních okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování 110

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů voličů 8 341 408

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze zvláštních seznamů voličů
vedených zastupitelskými úřady 21 579

Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 5 569 665

Celkový počet odevzdaných úředních obálek 5 567 627

Celkový počet platných hlasů, odevzdaných pro všechny kandidáty 5 554 596

II.

Pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů:

Pořadí Jméno a příjmení Počet hlasů Počet hlasů v %

1. Miloš Zeman 2 853 390 51,36
2. Jiří Drahoš 2 701 206 48,63

Prezidentem České republiky byl zvolen kandidát Miloš Zeman.
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III.

Podle § 53 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, zápis podepsali předseda a členové
(náhradníci) Státní volební komise:

JUDr. Václav HENYCH, ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, v. r.

Mgr. Jana SLAVNÍKOVÁ, vedoucí oddělení zpracování výsledků voleb Českého statistického úřadu, v. r.
doc. Ing. Jiří VOLF, CSc., náměstek ministra financí, v. r.

JUDr. Ivan ZÁLESKÝ, zmocněnec pro volby a poradce náměstka pro konzulární činnost ministra zahra-
ničních věcí, v. r.
Mgr. Petr JÄGER, Ph.D., náměstek ministra spravedlnosti, v. r.

JUDr. Ivana HOLEČKOVÁ, ředitelka odboru pro právní zastupování sekce právní Ministerstva obra-
ny, v. r.

Ing. Šárka KŘIVÁČKOVÁ, pracovnice odboru přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví, v. r.

Mgr. Pavel KNEBL, vedoucí oddělení kolektivního vyjednávání Ministerstva práce a sociálních věcí, v. r.
RNDr. Petr MUŽÁK, zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, v. r.

Předseda Státní volební komise:

Mgr. Metnar v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2018 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňko-
va 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohos-
tická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 –
vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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