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Legislativa
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance
ČÁST ČTVRTÁ
Emise bankovek a mincí
§ 12
Česká národní banka má výhradní právo vydávat
bankovky a mince, jakož i mince pamětní (dále jen
"bankovky a mince").

Data o mincích vydaných v letech
1993 až 2009
Stříbrné mince
• Vydáno 69 různých motivů.
• Vyrobeno 1 528 250 mincí ze stříbra o ryzosti
900/1000.
• Nominální hodnota činila 305 650 000 Kč.
• Hmotnost stříbra obsaženého ve vyrobených
mincích činila 17 880 kg.
(Do konce roku 2010 zbývá vydat 7 motivů.)

Data o mincích vydaných v letech
1993 až 2009
Zlaté mince

•
•
•
•

Vydáno 25 různých motivů ve čtyřech tématických
sadách:
Koruna česká - vyhlášení směnitelnosti české
koruny (1995 – 1997),
Karel IV. (1998 a 1999),
Deset století architektury (2001 – 2005),
Kulturní památky technického dědictví
(2006 – 2010).
(Do konce cyklu zbývá vydat 3 motivy.)

Data o mincích vydaných v letech
1993 až 2009
Zlaté mince
• Vyrobeno 165 260 mincí v pěti hmotnostech
(1/10 oz, 1/5 oz, 1/4 oz, 1/2 oz a 1oz).
• K jejich ražbě bylo zapotřebí 1 443 kg zlata o
ryzosti 999,9/1000.
• Nominální hodnota vyrobených mincí činila
464 010 000 Kč.
1 oz (troyská unce) = 31,103807 g

Data o mincích vydaných v letech
1993 až 2009

Bimetalové mince
Vydány 2 motivy bimetalových mincí:
• v roce 1999 mince v hodnotě 2000 Kč k roku 2000,
• v roce 2004 mince v hodnotě 2500 Kč ke vstupu
České republiky do Evropské unie.
Bylo raženo 26 000 mincí o celkové nominální
hodnotě 56 500 000 Kč, hmotnost zlata činila 123
kg a stříbra 808 kg.

Data o mincích vydaných v letech
1993 až 2009
• Z celkem 69 motivů mincí 200 Kč byly první dva raženy ve
vídeňské mincovně, třetí byl ražen v britské Royal Mint ve
welšském Llantrisantu a čtvrtý v kremnické mincovně na
Slovensku.
• Teprve pátý motiv mincí byl ražen Českou mincovnou v
Jablonci. Od roku 1994 jsou české mince z drahých kovů
vyráběny v Jablonci nad Nisou.
• Návrhy na české mince z drahých kovů jsou vybírány ve
veřejných anonymních soutěžích.
• Dosud byly realizovány návrhy 31 výtvarníků; nejčastěji
návrhy Jiřího Harcuby (13), Zbyňka Fojtů (11), Vladimíra
Oppla (10), Jiřího Věnečka (8) a Josefa Oplištila (8).

Emisní plán mincí z drahých kovů na
léta 2011 - 2015
Celkem bude vydáno:
• 21 stříbrných mincí v nominální hodnotě 200 Kč, hmotnost 13 g,
průměr 31 mm, Ag o ryzosti 925/1000, limitní náklad 50 000 kusů,
• 5 stříbrných mincí v nominální hodnotě 500 Kč, hmotnost 25 g,
průměr 40 mm, Ag o ryzosti 925/1000, limitní náklad 50 000 kusů,
• 10 zlatých mincí v nominální hodnotě 5000 Kč, hmotnost 1/2 oz
(15,55 g), průměr 28 mm, Au o ryzosti 999,9/1000, limitní náklad
25 000 kusů,
• 2 zlaté mince v nominální hodnotě 10 000 Kč, hmotnost 1 oz
(31,107 g), průměr 34 mm, Au o ryzosti 999,9/1000, limitní náklad
25 000 kusů.

Kritéria pro sestavení emisního
plánu 2011 - 2015
• Záměrem emisního plánu je připomenout významná
výročí a události z oblasti kultury a umění, vědy,
techniky, sportu a politiky.
• Z více než 300 námětů byl po konzultacích s
institucemi a odborníky v daných oblastech připraven
návrh, který schválila bankovní rada.

Emisní plán stříbrných mincí
po 200 Kč na léta 2011 - 2015
2011
• První dálkový let Jana Kašpara (100. výročí) - první dálkový let v
Čechách uskutečnil Jan Kašpar nejprve 30. dubna 1911 na trati
Pardubice – Chrudim a zpět a 13. května 1911 následoval slavný let
Pardubice – Chuchle.
• Petr Vok z Rožmberka (400. výročí úmrtí) - poslední ze šlechtického
rodu Rožmberků, podporoval českou literaturu, divadlo, školství a
výtvarné umění.
• Jiří Melantrich z Aventina (500. výročí narození) – významný
renesanční tiskař a nakladatel, věnoval se zejména tisku různých
příruček a slovníků, sněmovních akt či jiné právnické literatury.
• Zahájení výuky na pražské konzervatoři (200. výročí) – pražská
konzervatoř se stala první konzervatoří ve střední Evropě. První
školní rok byl zahájen 24. dubna 1811.

Emisní plán stříbrných mincí
po 200 Kč na léta 2011 - 2015
2012
• Rudolf II. (400. výročí úmrtí) – římský císař, král český, uherský a
chorvatský.
• Obecní dům (100. výročí) - jedna z nejznámějších secesních staveb
v Praze s novorenesančními prvky, vystavěná v letech 1905 – 1912.
• Kamil Lhoták (100. výročí narození) – malíř, grafik a ilustrátor, jeden
ze zakládajících členů Skupiny 42.
• Založení Junáka – svazu skautů a skautek (100. výročí) – největší
česká skautská organizace založená v roce 1912 A. B. Svojsíkem.
• Založení České obce sokolské (100. výročí) - čtvrté nejpočetnější
občanské sdružení, jehož členové se věnují zejména pohybovým
aktivitám a kulturní činnosti.

Emisní plán stříbrných mincí
po 200 Kč na léta 2011 - 2015
2013
• Otto Wichterle (100. výročí narození) – český chemik,
vynálezce měkkých kontaktních čoček.
• Alois Klar (250. výročí narození) – filolog a filantrop, zakladatel
Soukromého ústavu pro výchovu a léčení slepců v Čechách.
• Klášter Zlatá koruna (750. výročí) – jeden z nejvýznamnějších
cisterciáckých klášterů v Evropě, založený Přemyslem
Otakarem II., národní kulturní památka.
• Josef Bican (100. výročí narození) – slavný fotbalista, trenér a
podle některých nejlepší hráč, který kdy hrál českou nejvyšší
soutěž.

Emisní plán stříbrných mincí
po 200 Kč na léta 2011 - 2015
2014
• Bohumil Hrabal (100. výročí narození) – jeden z
nejvýznamnějších a nejosobitějších spisovatelů druhé poloviny
20. století.
• Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (450. výročí narození) –
spisovatel, český šlechtic, válečník, diplomat, cestovatel a
hudebník, předseda České komory zemské.
• Založení československých legií (100. výročí) – jednotky
zahraničního vojenského odboje za první světové války.
• Tomáš Baťa ml. (100. výročí narození) – česko-kanadský
podnikatel, který od roku 1948 do 80. let řídil firmu Baťa.

Emisní plán stříbrných mincí
po 200 Kč na léta 2011 - 2015
2015
• Založení Českých Budějovic (750. výročí) – královské město
založené českým králem Přemyslem Otakarem II.
• Jan Perner (200. výročí narození) – český vlastenec, projektant
a stavitel železničních tratí.
• Bedřich Hrozný rozluštil chetitštinu (100. výročí) – rozluštil
doposud neznámý jazyk a zjistil, že chetitština patří ke skupině
tzv. indoevropských jazyků.
• Josef Božek předvedl parovůz (200. výročí) – v Královské
oboře předvedl Božek první parou poháněný automobil na
našem území.

Emisní plán stříbrných mincí
po 500 Kč na léta 2011 - 2015
• Karel Jaromír Erben (200. výročí narození) – historik, spisovatel,
básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek.
• Josef Trnka (100. výročí narození) – výtvarník, ilustrátor, sochař,
scenárista a režisér animovaných filmů, jeden ze zakladatelů
českého animovaného filmu.
• Beno Blachut (100. výročí narození) – český pěvec světového
formátu, tenorista, dlouholetý člen Národního divadla v Praze.
• Jiří Kolář (100. výročí narození) – básník a výtvarník známý
především díky svým kolážím a experimentálnímu umění, člen
Skupiny 42.
• Václav Thám (250. výročí narození) – básník, dramatik a herec,
jeden z prvních českých divadelníků, autor asi 50 divadelních her.

Cyklus zlatých mincí po 5 000 Kč
„Mosty České republiky“
•

Most v Lenoře - dřevěná krytá
lávka
spočívá
na
třech
mohutných kamenných pilířích,
má délku 25 m a šířku 1,8 m.

•

Ústí nad Labem – Mariánský
most – jeden z nejmodernějších
mostů u nás postavený v roce
1995. Je tvořen zavěšenou konstrukcí na dvou 60 m vysokých
pylonech, z nichž jednostranně
vybíhá po dvakrát 15 lanech
nesoucích 179 m dlouhou
mostovku.

Cyklus zlatých mincí po 5 000
„Mosty České republiky“
•

Negrelliho viadukt - empírový
kamenný viadukt (stavba 1846-1850)
vede z Karlína přes ostrov Štvanici
do Holešovic, celková délka 1 110 m
Do r. 1910 byl nejdelším mostem
v Evropě. Šířka mostu určeného pro
dvoukolejnou trať je 7,6 m, most má
celkem 85 kleneb. Přes úpravy řady
úseků je dodnes původní a celé dílo
je ojedinělou stavební památkou.

•

Stříbro - součástí opevnění města
Stříbra byl věnec hradeb, z nichž se
vycházelo přes dvouobloukový kamenný most pod branskou věží na
tříobloukový renesanční most. Ten je
unikátní zakomponováním věží jako
součásti mostu, v této podobě se
nacházejí již jen na Karlově mostu v
Praze.

Cyklus zlatých mincí po 5000 Kč
„Mosty České republiky“
•

Žampach - nejvyšší železniční
kamenný viadukt (stavba v letech
1898-1899). Sedm oblouků má rozpětí 12,5 m, most je ve směrovém
půdorysu ve tvaru oblouku. Nejvyšší
oblouk nad roklí zvanou Kocour a
nad potokem Studený, je jen o jeden
metr nižší než pražský Nuselský
most.

•

Náměšť nad Oslavou - barokní
kamenný most; po Karlově mostě má
největší sochařskou výzdobu na
našem území. Je vyzdoben 20 sochami (vysvěceny byly roku 1744).
Osm z nich je dílem Josefa
Winterhaltera, žáka Brokofova, který
zdobil pražský Karlův most, další
plastiky vytvořil Alexandr Jelínek.

Cyklus zlatých mincí po 5000 Kč
„Mosty České republiky“
•

Písek - gotický most o délce 111 m a
šířce 4,5 m přes řeku Otavu byl
postaven okolo roku 1270. Jde o náš
nejstarší dochovaný gotický silniční
most těchto rozměrů a patří
k nejcennějším architektonickým a
zároveň technickým památkám.

•

Harrachov - Tanvald - ocelový
obloukový most s horní mostovkou jeden z mála tohoto druhu u nás - se
nachází na ozubnici nad údolím řeky
Jizery na mohutných kamenných
pilířích. Trať proti toku říčky Desné je
opatřena dvojpásovou ozubnicí v
délce 4,4 km.

Cyklus zlatých mincí po 5000 Kč
„Mosty České republiky“
•

Karviná-Darkov - železobetonový
obloukový silniční most pochází z roku 1925. Je unikátní použitím úsporného, ale technicky velmi náročného
Vierendeelova nosníku v horním
oblouku a příčným ztužením, které má
podobu tří trojic vodorovných prutů nad
sebou, proložených svislým středním
prutem.

•

Žďákovský most - most byl stavěn v
letech 1958-1967, svým rozpětím
plnostěnného dvoukloubového oblouku
s rozpětím mezi patkami 379,60 m a
celkovou délkou 542,91 m je tento
most některými odborníky považován
za
největší
prostý
plnostěnný
dvoukloubový ocelový obloukový most
nejen u nás, ale vůbec na celém světě.

Emisní plán zlatých mincí
po 10 000 Kč
2012
•

Zlatá bula sicilská (800. výročí) - soubor tří navzájem provázaných listin,
které udělil Přemyslu Otakarovi I. 26. budoucí římský král Fridrich II.
Českému panovníkovi byla bulou poprvé přiznána dědičná královská
hodnost, potvrzeno právo investitury pražských a olomouckých biskupů a
byl osvobozen od všech povinností vůči říši až na účast na říšských
sněmech, které se konaly v blízkosti českých hranic. České šlechtě bylo
uděleno právo na volbu svého panovníka.

2015
•

Jan Hus (600. výročí úmrtí) - středověký náboženský myslitel, reformátor a
kazatel, mistr a rektor pražské univerzity, s největší pravděpodobností také
autorem reformy pravopisu. Ve svých náboženských pracích kritizoval
mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Byl označen za kacíře a
na kostnickém koncilu byl odsouzen k upálení na hranici.

Potřeba drahých kovů
• Celková potřeba zlata pro ražbu mincí představuje při naplnění
nepřekročitelného limitu 25 tisíc kusů pro motiv cca 5,4 t.
¾

¾

Pro ražbu 250 000 mincí po 5000 Kč o hmotnosti 15,55 g bude
zapotřebí cca 3,9 t ryzího zlata.
Pro ražbu 50 000 mincí po 10 000 Kč bude zapotřebí cca 1,5 t
ryzího zlata.

• Celková potřeba stříbra pro ražbu mincí představuje při
naplnění nepřekročitelného limitu 50 tisíc kusů pro motiv
cca 18,2 t.
¾

¾

Pro ražbu 1,05 milionu mincí po 200 Kč bude zapotřebí 12,6 t
ryzího stříbra.
Pro ražbu 250 000 mincí po 500 Kč bude zapotřebí cca 5,6 t
ryzího stříbra.

Výběr mincovny
• Stejně jako v roce 2004 osloví ČNB v zadávacím
řízení pro výběr dodavatele mincí z drahých kovů na
příštích pět let mincovny států EU, které mají statut
národních mincoven.
• Pro výběr budou rozhodující dvě kriteria:
¾
¾

kvalita,
cena.

Děkuji za pozornost.

