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P O D M Í N K Y  

 

vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu mimořádné stříbrné 10 000 Kč mince 

„Založení Velké Prahy“ 

__________________________________________________________________________ 

 

1) Česká národní banka vypisuje cenu nejhodnotnějším návrhům mimořádné stříbrné 

10 000 Kč mince, která bude vydána v roce 2022. 

2) Vypsání ceny se řídí ustanoveními § 2887- 2889 občanského zákoníku o vypsání ceny. 

3) Cena bude udělena nejhodnotnějším a technickým podmínkám vyhovujícím návrhům. 

Vydáním mimořádné stříbrné 10 000 Kč mince má být nejširší veřejnosti připomenuto 

100. výročí založení Velké Prahy. 

Nejvýznamnější odchylky od obvyklých podmínek na návrhy stříbrných a zlatých mincí 

jsou vyznačeny modře. 

Hlavní technickou podmínkou je odevzdání kruhového návrhu provedeného v sádře (lícní 

a rubová strana samostatně) o průměru 250 mm (bezpodmínečný požadavek - nedodržení 

může být 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. 7). 

Maximální výška plastiky (reliéfu) ve středové části modelů je 2 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) Na lícní straně (aversu) je nutno umístit v opisu (při obvodu mince) nebo v nápisu 

(řádcích) název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“, označení nominální hodnoty 

„10 000 Kč“ a motiv vztahující se k tématu mince. 

Na místě, kde by podle mínění autora měla být značka mincovny, bude umístěno kolečko 

o průměru 12 mm. 

Na rubové straně (reversu) je nutno zobrazit motiv vztahující se ke vzniku Velké Prahy, 

nápis nebo opis „VELKÁ PRAHA“ a letopočty „1922 - 2022“.  

Na místě, kde by měla být autorská značka, umístí výtvarník čtvereček o velikosti 12 x 12 

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 
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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 stříbra o ryzosti 999, její průměr bude 100 mm a hrubá hmotnost 

1 000 g. Mince může být ražena také ve špičkové kvalitě (proof, prooflike), u níž zvlášť 

dobře vynikne vrcholný lesk i v drobných ploškách proti matovému reliéfu.  

Soutěžící mohou shlédnout v pracovní dny od 9 do 15 hod. příklady modelů pamětních 

mincí1 v sekci peněžní České národní banky v Praze 1, Na Příkopě 28. 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 

17. dubna 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 17.00, 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, případně e-mailem, bankovním spojením 

a shodnou značkou jako na obálce.  

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 musejí 

být na vnějším obalu označeny „Soutěž na stříbrnou minci Velká Praha“. Zásilky 

doručené osobně do ČNB musejí být rovněž řádně zabaleny, aby nemohlo dojít k jejich 

poškození; zásilky předávané na podatelnu je nutno označit „Soutěž na stříbrnou minci 

Velká Praha“.  

                                                 
1 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.  

mailto:sarka.vicherova@cnb.cz
http://www.cnb.cz/
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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 soutěže. 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  ...................  100 000,-  Kč  

II. cena ...................    80 000,- Kč 

III. cena ...................    60 000,- Kč 

Kromě cen může komise udělit režijní příspěvek autorům, jejichž návrh byl vyřazen 

v prvním kole hlasování, a odměnu autorům, jejichž návrh postoupil do druhé 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 

a vítězný návrh získá I. cenu ve výši 100 000 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 100 000 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 dostavit do mincovny. 

Náklady na jízdné spojené s cestou autora budou hrazeny Českou národní bankou zvlášť 

po předložení příslušných dokladů. Jestliže by autor návrhu vybraného k realizaci nemohl 

provést či dokončit z jakéhokoliv 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 autorský odražek lícní a rubové strany mince 

z postříbřeného obecného kovu označený číslem 1. 

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. 
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9) Autorské právo k oceněným návrhům zůstává nedotčeno. Návrhy, které obdržely ceny 

nebo byly odměněné alespoň částkou 10 000 Kč, se stávají vlastnictvím České národní 

banky.  

 

   

         ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 

                     Sekce peněžní 

 

 

 

 

    Ing. Josef Ducháček                   JUDr. Jaroslav Moravec, Ph.D.  

                         ředitel sekce                            předseda komise 
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Velká Praha 
 

Město Praha vzniklo administrativně v roce 1784 sloučením čtyř historických měst (Staré 

město pražské, Malá Strana, Hradčany a Nové město pražské) do tzv. Královského hlavního 

města Prahy. V průběhu 19. století se velmi rychle rozvíjela osídlení na pražských 

předměstích. Snaha o rozšíření Prahy o tato předměstí nebyla moc úspěšná, neboť narážela 

na odpor obecních samospráv. Během let 1850–1901 se k Praze připojily pouze Židovské 

město (přejmenované na Josefov), Vyšehrad, Holešovice, Bubny a Libeň. 

 

Až v roce 1922 na základě zákona č. 114/1920 Sb. z. a n. a prováděcích nařízení vlády 

vzniklo Hlavní město Praha, tzv. Velká Praha. K dosavadním pražským čtvrtím a obvodům 

přibylo dalších 37 obcí a osad. Připojeno bylo: 

- 8 obcí karlínského okresu: Bohnice, Hloubětín, Karlín, Kobylisy, Prosek, Střížkov, 

Troja, Vysočany,  

- 14 obcí smíchovského okresu: Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Hlubočepy, Jinonice, 

Košíře, Liboc, Motoly, Radlice, Sedlec, Smíchov, Střešovice, Veleslavín, Vokovice, 

- 10 obcí vinohradského okresu: Braník, Hodkovičky, Hostivař (bez osad Milíčova 

a Hájí), Krč, Michle, Nusle, Podolí, Královské Vinohrady, Vršovice, Záběhlice 

(vinohradský okres současně zanikl, obce Chodov, Šeberov a nová obec Háje byly 

převedeny do říčanského okresu, Kunratice do zbraslavského okresu),  

- 4 obce žižkovského okresu: Hrdlořezy, Malešice, Staré Strašnice, Žižkov (žižkovský 

okres současně zanikl, obec Štěrboholy byla převedena do říčanského okresu), 

- 2 části obcí zbraslavského okresu: osada Malá Chuchle (z obce Velká Chuchle), část 

Modřan zvaná Zátiší (zároveň připojena k Hodkovičkám). 

 

Počet obyvatel se ztrojnásobil (celkem 676 000 obyvatel), rozloha města se zvětšila víc než 

osmkrát (171,64 km²). Z Prahy se stala metropole evropského formátu. Vznikl i nový systém 

samosprávy Velké Prahy. Město spravovala městská rada v čele s primátorem. Dosavadní 

obecní a osadní zastupitelstva se změnila na místní výbory, obecní rady na místní a obecní 

starostové na místní starosty. 

 

 

Na umělecký návrh mince se nabízí použití symbolů Hlavního města Prahy a/nebo městských 

částí. Toto použití je vázáno na souhlas Hlavního města Prahy resp. městských částí, který 

u návrhu určeného k realizaci zajistí vypisovatelka soutěže. 

Zejména se nabízí použít Velký znak hlavního města Prahy nebo Malý znak hlavního města 

Prahy, příp. jeho historický vývoj (podoba z let 1784, 1927 a 1964) vše viz 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Znak_hlavního_města_Prahy). 

 

 

 

 

 

 

 

/wiki/1784
/wiki/Kr%C3%A1lovsk%C3%A9_hlavn%C3%AD_m%C4%9Bsto_Praha
/wiki/Kr%C3%A1lovsk%C3%A9_hlavn%C3%AD_m%C4%9Bsto_Praha
/wiki/Karl%C3%ADn
/wiki/Bohnice
/wiki/Hloub%C4%9Bt%C3%ADn
/wiki/Karl%C3%ADn
/wiki/Kobylisy
/wiki/Prosek
/wiki/St%C5%99%C3%AD%C5%BEkov
/wiki/Troja
/wiki/Vyso%C4%8Dany
/wiki/B%C5%99evnov
/wiki/Bubene%C4%8D
/wiki/Dejvice
/wiki/Hlubo%C4%8Depy
/wiki/Jinonice
/wiki/Ko%C5%A1%C3%AD%C5%99e
/wiki/Liboc
/wiki/Motol
/wiki/Radlice
/wiki/Sedlec_(Praha)
/wiki/Sm%C3%ADchov
/wiki/St%C5%99e%C5%A1ovice
/wiki/Veleslav%C3%ADn
/wiki/Vokovice
/wiki/Bran%C3%ADk
/wiki/Hodkovi%C4%8Dky
/wiki/Hostiva%C5%99
/w/index.php?title=Mil%C3%AD%C4%8Dov_(Praha)&action=edit&redlink=1
/wiki/H%C3%A1je
/wiki/Kr%C4%8D
/wiki/Michle
/wiki/Nusle
/wiki/Podol%C3%AD_(Praha)
file://///AAJD/wiki/Vinohrady_(Praha)
/wiki/Vr%C5%A1ovice
/wiki/Z%C3%A1b%C4%9Bhlice
/wiki/Chodov_(Praha)
/wiki/%C5%A0eberov
/wiki/H%C3%A1je
/wiki/%C5%98%C3%AD%C4%8Dany
/wiki/Kunratice_(Praha)
/wiki/Zbraslav
/wiki/Hrdlo%C5%99ezy_(Praha)
/wiki/Male%C5%A1ice
/wiki/Stra%C5%A1nice
/wiki/%C5%BDi%C5%BEkov
/wiki/%C5%A0t%C4%9Brboholy
/wiki/Mal%C3%A1_Chuchle
/wiki/Velk%C3%A1_Chuchle
/wiki/Mod%C5%99any
/wiki/Z%C3%A1ti%C5%A1%C3%AD_(Praha)
/wiki/Hodkovi%C4%8Dky


7 

 

 
 
 

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 Datum Výročí Název  

2021 8. 9. 1921 100 † Jan Jánský 

23. 9. 1871 150 * František Kupka 

31. 10. 1821 200 * Karel Havlíček Borovský 

2022 23. 1. 1872 150 * Jože Plečnik 

20. 7. 1822 200 * Gregor Mendel 

19. 9. 1922 100 * Dana Zátopková, Emil Zátopek 

2023 březen 1948 75 Josef Karel Matocha jmenován arcibiskupem olomouckým 

18. 5. 1923 100 Zahájení pravidelného vysílání Československého rozhlasu 

17. 9. 1873 150 * Max Švabinský 

7. 12. 1723 300 † Jan Blažej Santini-Aichel  

2024 4. 1. 1874 150 * Josef Suk  

30. 7. 1674 350 † Karel Škréta 

1624 400 Vydání Komenského mapy Moravy 

2025 12. 2. 1825 200 Založení české spořitelny Böhmische Sparkasse 

13. 7. 1925 100 Nález plastiky ženy v Dolních Věstonicích, tzv. Věstonické Venuše 

21. 10. 1125 900 † kronikář Kosmas 

 

Pamětní stříbrné mince 500 Kč Slavné dopravní prostředky 

Rok Název  

2021 Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros  

2022 Motocykl Jawa 250 

2023 Osobní automobil Tatra 603 

2024 Tramvaj ČKD Tatra T3 

2025 Cvičný letoun Aero L-39 Albatros 

 

Mimořádná stříbrná mince 10 000 Kč 

Rok Datum Výročí Název  

2022 1922 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 Datum Výročí Název  

2021 15. 9. 921 1100 † kněžna Ludmila 

 

Obchodní mince – dukáty 

Rok Hodnota Výročí Název  

2023 1 100 Zahájení vydávání svatováclavských dukátů 

2025 1, 2, 5, 10 700 Zahájení ražby prvních českých zlatých mincí Janem Lucemburským 

 

 


