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200.

Vládní nařízení 
ze dne 18. října 1923

0 vydání československých dukátů jubilejních
1 jiných (obyčejných) dukátů jednoduchých 
a dvojitých (pamětních dvojdukátů) s leto

počtem 1923.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 23. března 1923, čís. 62 
Sb. z. a n., o ražbě československých dukátů:

§ I-

(1) Ministerstvo financí počne v příštích 
dnech postupně vydávati československé du
káty, nejprve jubilejní zároveň s obyčejnými 
dukáty dvojitými (pamětními dvojdukáty) 
s letopočtem ražby 1923 a po nich obyčejné du
káty jednoduché s týmž letopočtem.

(2) Dukát jubilejní má stejně jako oby
čejný dukát jednoduchý 3.490896 gramů hru
bé váhy se 3.4424109 gramů ryzího zlata; 
pamětní dvoj dukát má hrubé váhy i ryzího 
zlata dvojnásobně. Ustanovení § 3, 2. odst., 
zákona ze dne 23. března 1923, č. 62 Sb. z. 
a n., platí i pro jubilejní dukáty a dvojdukáty.

§ 2.

(!) Na líci každého dukátu, ať jubilejního 
či obyčejného (jednoduchého nebo dvoj du
kátu pamětního) jest obraz vévody Václava, 
jak oděn drátěnou košilí a opásán mečem, 
s pláštěm a čepicí kožišinovou, drží v pravici 
vlající korouhev a v levici štít s orlicí. Posta
va jest nad koleny ukončena pěti obloučky,

vedle nichž jsou značky původců, v levo O Š, 
v právo B; dokola j est nápis „NEDEJ ZAHY- 
NOUTI NÁM I BUDOUCÍM", ukončený 
ozdobným znaménkem.

(2) Jubilejní dukát má kromě toho pod 
obrazem vévody Václava v obloučcích každý 
své řadové číslo (od 1 do 1000) se znaménky 
s obou stran.

(3) Na rubu každého dukátu jest malý znak 
republiky československé s dvojitou snítkou 
lipovou po obou stranách štítu, dokola s ná
pisem „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ". 
Mezi štítem a nápisem jsou obloučky. Okraj 
jest vroubkovaný a na rubu i liči s plochou 
obrubou a perlovcem k ní zevnitř přiléhajícím.

(4) Jubilejní dukát má kromě toho na rubu 
pod státním znakem vyznačeno prvé pětiletí 
republiky československé „1918—zs.x.—1923".

§ 3.

Obyčejný dukát jednoduchý liší se od du
kátu jubilejního jen tím, že na líci nemá řado
vého čísla (§ 2, odst. 2.) a na rubu nemá 
pětiletí (§ 2, odst. 4.), nýbrž za ně jednoduchý 
letopočet 1923 s ozdobným zakončením.

§ 4.

(1) Pamětní dvojdukát liší se od dukátu
jednoduchého dvojnásobnou vahou (§ 1,
odst. 2.) a většími rozměry; má průměr 25 
milimetrů, kdežto dukát jednoduchý jen 19'75 
milimetrů.

(2) Kromě toho má pamětní dvoj dukát na 
rubu označení svého násobku „2“ v ozdobných 
závorkách, jimiž rozdělen jest letopočet 1923 
na dvě polovice.
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§ 5.

(1) Jak dukáty jubilejní, tak i oba druhy 
dukátů obyčejných (§ 1, odst. 1.), jichž 
kresba jest připojena, razí stát jen na svůj 
účet.

(2) Ministerstvo financí přidělí dukát jubi
lejní osobám1 pro stát nej významnějším mimo 
řízení nabídkové podle své vyhlášky, uveřej
něné v Úředním listě republiky českosloven
ské dne 23. září 1923, kus po 150 Kč. Za kusy 
přidělené zvláštním výborem podle výsledků 
řízení nabídkového vybírati bude zájemcem 
nabídnutý peníz, nejméně 300 Kč.

(s) Pamětní dvoj dukáty přidělo váti bude 
zvláštní výbor (odst. 2.) za stejných podmí
nek jako dukáty jubilejní.-

(4) Jednoduché dukáty s letopočtem 1923 
vydávati se budou kus po 120 Kč každému, 
kdo se včas přihlásí podle vyhlášky minister
stva financí, která bude teprve uveřejněna 
stejně jako vyhláška v odst. 2. jmenovaná.

(5) čistý zisk z prodeje všech tří druhů 
československých dukátů (§ 1, odst. 1.) plyne 
přímo do zlatého pokladu státního.

§ 6.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provede je ministr financí v dohodě 
s ministrem spravedlnosti a ministrem prů
myslu, obchodu a živností.

líce
Kresba

rubu

a) dukátu jubilejního:

b) obyčejného dukátu lednoduchého:

c) pamětního dvoj dukátu:

Švehía v. r.,
Malypetr v. r. 
Bechyně v. r. 
Novák v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r.

Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r 
Stříbrný v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Kállay v. r.

Dr. Markovič v. r.

Státní tiskárna v Praze.


