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ÚVODNÍ SLOVO
GUVERNÉRA ČNB MIROSLAVA SINGERA
D

vacetileté výročí existence české koruny je důvodem, proč držíte v ruce
tuto publikaci o emisní činnosti ČNB. Je však i dobrou příležitostí k širšímu
zamyšlení a ke shrnutí historie. Aby zamyšlení postihlo více názorů, oslovil
jsem své předchůdce s prosbou o krátká úvodní slova k tématům, jež byla
stěžejní pro období, kdy stáli v čele ČNB. Když byl guvernérem Josef Tošovský,
byla provedena měnová odluka, jejíž hladký průběh byl umožněn tím, že se
na ni centrální banka důkladně, byť v tichosti, připravovala. Odluka se stala důležitým předpokladem pro
fungování obou nástupnických ekonomik. Během mandátu Pavla Kysilky bylo zavedeno cílování inflace.
Tento režim podpořený vysokou důvěryhodností banky umožnil přejít od předchozí dvojciferné inflace
k cenové stabilitě, k udržitelnému posilování koruny a k dohánění nejvyspělejších evropských ekonomik.
Zdeněk Tůma byl guvernérem, když vypukla finanční a hospodářská krize. Ta nejen prověřila českou ekonomiku
a odolnost finančního sektoru, ale zřetelně prokázala přednosti režimu cílování inflace i v obtížných časech.

Za sebe chci říci, že Zdeněk Tůma mi předal ČNB jako respektovanou instituci a pevnou součást českého
státu. Vysoká důvěryhodnost ČNB (nejvyšší mezi všemi institucemi) se odvíjí nejen od silné měny, ale i od
všech hlavních činností centrální banky. V  prvé řadě jde o pevný a funkční rámec měnové politiky, který
nastolil nízkoinflační prostředí a stabilizoval inflační očekávání. Během krize se ukázalo, jak je důležité
koordinovat cílování inflace s dalšími hospodářskými politikami a jak přínosným stabilizačním faktorem
vlastní měna je. Dalším pilířem důvěryhodnosti ČNB je integrovaný dohled nad finančním trhem, který ani
v době krize nezaznamenal žádné problémy systémově významných institucí. Ne vždy příjemné zkušenosti
s dohledovou činností zakódované v minulosti do péče o finanční stabilitu ospravedlňují význam, který tato
činnost má, a budou v příštích letech představovat výzvu pro zachování co největších dohledových pravomocí.
Také peněžní oběh během uplynulých let fungoval bez závad, takže veřejnost se zabývala spíše výtvarnou
stránkou bankovek. Podstatným prvkem reputace ČNB bylo její dlouhodobě rozumné hospodaření prosté
excesů. Vůle bankovní rady chovat se odpovědně i za cenu snížení vlastních platů usnadňuje našim kolegům
v ČNB přijímat podobná opatření. Ta pramení z vědomí, jak je při rozsahu odpovědnosti centrální banky
důležitá loajalita jejích zaměstnanců. Jsem však přesvědčen, že tu nebudují jen mzdy, ale především ji dobrou
komunikací a osobním příkladem musí vytvářet vedení instituce.

Vysoká důvěryhodnost umožňuje ČNB nebát se o svoji nezávislost a prostě preferovat cíle zakotvené pro ni
v ústavě a zájem státu. Tato vysoká míra nezávislosti ale musí být vyvážena značnou otevřeností centrální banky,
zvláště při rozhodování o měnové politice a finanční stabilitě.

Kromě přínosů svých předchůdců v čele ČNB chci vyzdvihnout všechny, kdo v této instituci v minulosti
pracovali. Jsem přesvědčen, že naši stávající odborníci, bankovní rada i já osobně přispějeme k tomu, že česká
měna a ČNB budou nadále spolehlivě sloužit českému státu a jeho ekonomice.

guvernér České národní banky
od 1. 7. 2010

ÚVODNÍ SLOVO
PANA ZDEŇKA TŮMY
P

o obtížných devadesátých letech, kdy se budovaly základy tržní ekonomiky
a finančního sektoru, se česká ekonomika nadechla a rychlým tempem doháněla
vyspělejší země. Na přelomu tisíciletí se zásadním způsobem proměnila
i měnová politika. Naši předchůdci v bankovní radě učinili odvážné rozhodnutí,
opustili fixní měnový kurz a přešli na cílování inflace spojené s pružným kurzem.
Následná dekáda ukázala, že se rozhodli správně.

P

řechod na nový typ měnové politiky byl spojený s řadou změn ve způsobu provádění měnové politiky.
Odborné texty se často zaměřují na technické aspekty této transformace, ale osobně považuji za podstatnou
změnu ve způsobu přemýšlení o měnové politice, změnu v „mentalitě centrální banky“. Mění se interní
rozhodovací procesy, metody analýzy i způsob externí komunikace.

U

vedu anekdotickou ilustraci těchto změn. Když jsem se v roce 1999 stal členem bankovní rady, měli všichni
její členové v kanceláři také monitor Reuters s aktuálním přehledem zpráv z finančních trhů. Být „on-line“
napojen na finanční trhy je rozhodně důležitější při politice fixního kurzu s častými intervencemi na trzích než
u cílování inflace. O několik let později jsme dokonce snížili počet zasedání bankovní rady k měnovým otázkám
z dvanácti na osm ročně.

N

eméně důležité bylo, že nový systém měnové politiky byl akceptován ze strany vlády a politiků obecně.
Musím ocenit vlády v uplynulých letech a zejména ministry financí, že plně respektovali nezávislost centrální
banky v oblasti měnové politiky, a tam, kde hrozil střet, jsme společně hledali rozumné řešení. Takovým
případem byl například rychlý příliv investic, který tlačil na příliš rychlé posílení koruny. Vláda si byla vědoma
společné odpovědnosti za ekonomickou stabilitu a uzavřela s ČNB dohodu o kompenzování kurzových ztrát
centrální banky v případě prodeje devizových výnosů z privatizace centrální bance. Jsem přesvědčen o tom, že
svého času tato dohoda přispěla ke zmírnění tlaku na posilování koruny.

N

elze pominout ani význam externí komunikace. Při politice pevného kurzu, založené na intervenování na
devizovém trhu, stojí komunikace do značné míry stranou. Naproti tomu cílování inflace je nemyslitelné bez
transparence a otevřené komunikace. Inflace většinou „nesedí“ na svém cíli, ale pohybuje se kolem něj. Měnová
politika na tyto odchylky od cíle někdy reaguje, jindy nikoli a vždy je nutné vysvětlit jak reakci, tak zejména
„nereakci“, jinak nelze udržet věrohodnost měnové politiky.

V

posledních dvou dekádách se měnová politika ve světě velmi proměnila a stejně jako u nás stojí na třech
pilířích: nezávislosti centrální banky v měnové politice, zaměření na cenovou stabilitu a otevřené komunikaci.
Tento rámec měnové politiky nám v uplynulé dekádě posloužil velmi dobře, finanční krize ale přinesla nové
výzvy. Otevřela se debata, zda stávající nástroje měnové politiky jsou dostatečné, uvažuje se, zda obvyklá definice cenové stability obstojí při velkých změnách v ekonomice, hodně ekonomů razí tezi, že by mandát centrálních bank měl být širší a měl by zahrnovat také finanční stabilitu. Uvidíme, zda tyto výzvy povedou k podobně
razantním změnám měnové politiky, jaké proběhly v posledních dvou dekádách.

guvernér České národní banky
od 1. 12. 2000 do 30. 6. 2010

ÚVODNÍ SLOVO
PANA PAVLA Kysilky
V

stup české koruny do života dne 8. února 1993 byl mimořádně úspěšný
a také právem náležitě oslavován. Zdárný vývoj měny ale vždy vyžaduje mnohem více: ekonomickou rovnováhu a růst, zdravé veřejné rozpočty, politickou
stabilitu, optimální měnovou politiku a důvěryhodnou centrální banku.
Naopak zdravá měna, měřená stabilitou její vnitřní a vnější kupní síly, zpětně
dává účinnou podporu celkovému vývoji ekonomiky.

V

 České národní bance jsme po vzniku české koruny pokračovali v měnovém cílování spojeném s režimem
pevného kurzu. Tato strategie se osvědčovala v situaci, kdy cíle růstu peněžní zásoby a stabilního kurzu nebyly ve vzájemném rozporu. Příliv kapitálu do české ekonomiky, který tlačil růst měnové zásoby nad stanovené
cíle, následovaný opačným tlakem globálních finančních trhů proti měnám nových tržních ekonomik, potvrdil
i v realitě klasický teoretický poznatek o tom, že nelze měnovou politikou úspěšně a důvěryhodně mířit na dva
odlišné a potenciálně rozporné cíle. To nás v roce 1997 přivedlo na křižovatku alternativních měnových
strategií a vedli jsme nelehkou debatu o tom, jaký měnový režim bude pro českou ekonomiku a zdravou měnu
pro nadcházející, a pokud možno dlouhou etapu optimální.

Opuštění pevného kurzu koruny v roce 1997 přirozeně otevřelo cestu k zavedení čistého modelu měnového

cílování, pro který mluvila jak měnová teorie, tak převládající praxe ve světě a v neposlední řadě vysoká
důvěryhodnost a úspěšnost německé centrální banky vydávané za vzorový příklad uplatňování této strategie.
Česká národní banka by tak konečně mohla mít vnitřně bezrozpornou a pro veřejnost a trhy velmi srozumitelnou
měnovou strategii. Pro svět i odbornou veřejnost bylo tudíž velkým překvapením, že jsme na konci roku 1997
oznámili přechod ČNB na inflační cílování. Otazníky navíc vyvolávala i skutečnost, že do té doby žádná centrální
banka nepřikročila k přímému inflačnímu cílování v situaci vysoké, tehdy dvouciferné inflace. Hlavním
důvodem pro toto průkopnické a odvážné rozhodnutí byl ale paradoxně právě fakt dlouhodobě přetrvávající
a relativně vysoké inflace. Její úpornost totiž snižovala v očích veřejnosti potenciál doposud uplatňovaného
měnového cílování, byť ve skutečnosti byla jeho účinnost potlačena dominací kurzového cíle. Svoji roli
v našem rozhodování sehrálo i to, že vyhlašování měnového cíle v podobě růstu peněžní zásoby bylo pro
veřejnost výrazně hůře srozumitelné než přímé vyhlášení cílové hodnoty inflace. To svědčí o tom, že jsme
spoléhali na sílu a schopnost řízení inflačních očekávání a jejich následný přenos do skutečné inflace. Byli
jsme si vědomi všech rizik tohoto kroku, a investovali jsme proto obrovské úsilí do vybudování vysoké důvěryhodnosti jak nové měnové strategie, tak i centrální banky samotné.

Příznivé globální prostředí spojené s novou měnovou strategií naplnilo a možná překonalo i ta nejoptimističtější

očekávání: koruna se brzy stala nízkoinflační měnou, úrokové sazby klesly na historicky nejnižší úroveň, hospodářský
růst každoročně přibližoval ekonomickou úroveň České republiky blíže a blíže nejvyspělejším zemím Evropy a kurz
české koruny udržitelně posiloval. Napříč celou první dekádou nového století až dodnes byl tento vývoj podepřen
maximální důvěryhodností České národní banky budované na ideálním vylaďování měnové politiky a její citlivé
a profesionální komunikaci s veřejností. Česká koruna se pro naši ekonomiku díky tomu stala také cenným
stabilizačním faktorem v turbulencích světové finanční a posléze evropské dluhové krize.

Viceguvernér České národní banky
pověřený řízením banky
od 17. 12. 1997 do 22. 7. 1998

ÚVODNÍ SLOVO
PANA JOSEFA TOŠOVSKÉHO
Pro významné události si státy obvykle rezervují zakulacená data. Zrození
české měny, které připadá na 8. únor 1993, se z této zvyklosti nápadně vymyká.
Navždy tak bude připomínat nelehké období naší transformace, v níž byly
pokládány základy české novodobé demokratické společnosti, budované na
principech moderní tržní ekonomiky.

S

ametová revoluce v listopadu 1989 zahájila též radikální reformu měnového a finančního systému. Naším
cílem bylo přeměnit zděděný systém monobanky na standardní bankovní systém, ve kterém působí sebevědomá
centrální banka, jež využívá své nezávislosti k opečovávání důvěryhodné měny. Zvládnout jsme museli úskalí
cenové liberalizace i počátečního nastavení měnového kurzu. Měnová politika byla posupně zbavována
administrativních nástrojů ve prospěch tradičního instrumentária centrálních bank.

O

jedinělou zatěžkávací zkouškou naše centrální banka procházela v období národnostních sporů mezi
Čechy a Slováky, které byly vyřešeny rozchodem. Bylo to nevyhnutelné řešení vzhledem k velmi rozdílným
názorům politických reprezentací na hospodářské reformy i na hospodářskou politiku. Tyto odlišné představy se
pomítaly do nekonečných diskuzí o organizaci a fungování centrální banky, které ve svém důsledku ohrožovaly
akceschopnost jejího rozhodování a podkopávaly důvěru v tehdejší měnu.

K

lidnému a spořádanému dělení Československa, jehož západní a východní část propojovaly nesčetné
obchodní i finanční vazby, měla napomoci společná měna. Nedožila se však ani dvou měsíců, když zanikla pod
tlakem nedůvěry v udržitelnost tohoto přechodného uspořádání. Začátkem února se proto udála měnová odluka.
I ona si zaslouží přívlastek sametová, neboť proběhla organizovaně, bez jakýchkoli excesů a reminiscencí
na měnovou reformu z roku 1953. Světové uznání za techniku svého provedení si mohla získat i proto, že centrální
banka se v naprosté tichosti na tuto eventualitu připravovala, i když i ona byla nakonec zaskočena rychlým
vývojem událostí. Ačkoli byly k dispozici historické příklady, pro většinu problémů jsme museli hledat původní
řešení. Rozdělení měny se totiž nedá redukovat na mediálně nejzajímavější výměnu bankovek. V sázce bylo též
dělení devizových rezerv, zahraničních dluhů, infrastruktury platebního styku, což jsou otázky, které se snadněji
zadrhávají, než rozplétají. K tomu se pak obyčejně přidávají některá jedinečná specifika, což v našem případě
byla emotivní polemika kolem tzv. slovenského zlata. Úspěšné zvládnutí měnové odluky bylo mimořádně
důležitým vkladem do fungování obou dvou nástupnických ekonomik.

Nově zrozená česká koruna si rychle upevnila renomé stabilní měny. Proto Česká národní banka mohla poměrně brzy pomýšlet na další zatěžkávací zkoušku, a totiž nechat ji pustit do světa. V roce 1995 byla zbavena
posledních kapitálových restrikcí a stala se volně směnitelnou doma i v zahraničí. Tím se postavila po bok
jiných vyspělých měn, schopných dnes a denně přesvědčovat o své důvěryhodnosti světové finanční trhy.
Proto bude-li jednoho dne nahrazena společnou evropskou měnou, bude o ni moci být řečeno, že za sebou
zanechala dobrý dojem.

guvernér České národní banky
V období od 20. 1. 1993 do 17. 12. 1997
a od 22. 7. 1998 do 31. 11. 2000

ÚVODEM
D

vacáté výročí existence České národní banky (ČNB) je příležitostí k připomenutí jejích aktivit, které se bezprostředně dotýkají všech obyvatel tohoto státu. Mezi ně patří mj. emisní činnost centrální banky a řízení oběhu
peněz, představující velmi atraktivní tématiku jak pro média, tak pro veřejnost. Tato publikace je nejen pokusem
podívat se s odstupem dvaceti let na zrod samostatné české měny a vydání prvních bankovek a mincí znějících
na koruny české, ale současně je i pokusem o stručné zmapování vývoje, který po úspěšné realizaci měnové
odluky v oblasti hotovostního peněžního oběhu v České republice následoval.

POČÁTKY ČESKÉ MĚNY
R

ozdělení Československa a vytvoření dvou samostatných republik s vlastními měnami nebylo na počátku
devadesátých let minulého století v Evropě izolovaným jevem. Díky pádu železné opony došlo na politické
mapě Evropy k mnoha změnám. Zhroucení totalitních režimů využila celá řada zemí k tomu, aby znovu začaly
vystupovat jako samostatné státy, jejichž nezadatelným právem je používání vlastní měny. Jako výraz suverenity
vydaly své vlastní peníze především pobaltské státy, které se po znovunabytí samostatnosti vrátily k názvům národních měn z dvacátých let. Již v roce 1991 v nich začal být sovětský rubl nahrazován bankovkami a mincemi
znějícími na litas, lat a estonskou korunu. Nezávislá Ukrajina od roku 1992 používala pro svou měnu název
karbovanec a od roku 1996, po výrazné denominaci (100 000 : 1), název hřivna. Bělorusko používá běloruský
rubl a Moldavská republika začala po vyhlášení samostatnosti v roce 1991 místo sovětského rublu jako vlastní
měnu používat moldavský leu.

K dezintegračním procesům došlo i na jihu Evropy. Samostatnost republik, které byly do roku 1991 součástí
bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie, vznikala za dramatických podmínek ozbrojených konfliktů,
občanských válek a etnických čistek, jaké Evropa nezažila od konce 2. světové války. Ve Slovinsku, které bylo do
ozbrojených konfliktů zataženo jen krátce, byl zaveden tolar a Chorvatsko obnovilo měnovou jednotku kuna, kterou
používalo už v letech 1941 až 1945. Srbsko a Makedonie používají nadále měny s názvem dinar, které spojily s přídavnými jmény „srbský“ a „makedonský“. V Bosně a Hercegovině se oficiálně používá konvertibilní marka s pevným
kurzem k euru a Kosovo a Černá Hora používají euro. Naopak zanikla tzv. východní marka, měna bývalé Německé
demokratické republiky, která se 3. října 1990 stala součástí Spolkové republiky Německo. Od 1. července 1990,
tedy před formálním sjednocením Německa, byla vyhlášena měnová unie. Tzv. západní marka, vydávaná Německou spolkovou bankou, se stala měnovou jednotkou ještě na území tehdejší NDR.

R

ozdělení České a Slovenské Federativní Republiky, ke kterému došlo o něco později než u zemí bývalého
Sovětského svazu a Socialistické federativní republiky Jugoslávie, přineslo vznik samostatné České republiky s vlastní
měnou a dokončení národní emancipace Slovenska jako suverénního státu, jehož jedním z atributů měla být i samostatná slovenská měna. Zejména ve srovnání s dramatickým rozpadem Jugoslávie bývalo rozdělení Československa
a jeho měny na dva samostatné státy s vlastními měnami ve světě někdy označováno jako „zázračný rozvod“.

J

ako datum vzniku samostatné české měny se zpravidla poněkud nepřesně uvádí datum 8. února 1993.
Dílčí nepřesnost spočívá ve skutečnosti, že k tomuto datu začala koruna česká existovat de facto, zatímco
de iure existovala již od 1. ledna 1993. Dnem 1. ledna 1993, ve stejný den, ke kterému byla vyhlášena samostatná Česká republika, nabyl účinnosti zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (zákon o ČNB). Tímto
zákonem byla ke stejnému datu konstituována koruna česká jako peněžní jednotka nového českého státu.
V § 13 zákona o ČNB je stanoveno, že „peněžní jednotkou v České republice je koruna česká, zkratka názvu
je „Kč“. Účinnost § 13 nebyla přechodným ustanovením odložena, takže koruna česká byla jako měna
České republiky oficiálně zavedena k 1. lednu 1993. V přechodných a závěrečných ustanoveních zákona
o ČNB bylo v § 56 odstavci 1 stanoveno, že „bankovky a mince vydané Státní bankou československou,
které jsou zákonnými penězi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za zákonné peníze
ve smyslu § 16“. Ustanovení prodlužující platnost bankovek a mincí vydaných Státní bankou československou bylo do zákona vloženo v intencích Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské
republiky o měnovém uspořádání ze dne 29. října 1992, která předpokládala přechodné používání oběživa
dosavadní společné měny na území obou nově vzniklých republik. Ustanovení § 56 bylo zrušeno ustanovením
§ 15 zákona o oddělení měny ke dni oddělení měny, tedy 8. února 1993.
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MĚNOVÁ ODLUKA
Legislativní příprava
V

úvodu části týkající se přípravy rozdělení federální měny a vytvoření národních měn je nutno zdůraznit význam zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé. Tento zákon zásadním způsobem změnil
právní úpravu emise a oběhu peněz v Československu a dal Státní bance československé (SBČS) kompetence,
které centrálním bankám obvykle přísluší. V zákoně č. 130/1989 Sb. byla z hlediska emise peněz velmi důležitá ustanovení, v nichž bylo stanoveno, že SBČS má výhradní právo vydávat československé peníze, dohlíží na ochranu měny, na tisk a ražbu peněz, řídí peněžní oběh a vyhlašuje vydání jednotlivých druhů peněz
a jejich popis, jakož i jejich stažení z oběhu. Zákon č. 130/1989 Sb. byl zrušen zákonem č. 22/1992 Sb., o Státní
bance československé, který ustanovení o kompetencích SBČS v oblasti emise peněz rozšířil a dále precizoval.
Formulace zahrnují výhradní právo vydávat i mince včetně mincí pamětních. Toto právo získaly i nástupnické
centrální banky – Česká národní banka a Národní banka Slovenska, které jsou vzhledem k tomu v evropských
poměrech výjimkou. Právo vydávat mince zpravidla přísluší státu, který mince vydává prostřednictvím ministerstva financí nebo státní mincovny.

Díky této právní úpravě probíhala věcná příprava měnové odluky v režii SBČS, a to v souladu se strategickými
rozhodnutími příslušných orgánů státu. Odborné problémy se řešily na úrovni bankovní rady SBČS, pro kterou
připravovaly podklady věcně příslušné útvary.

Legislativní práce k přípravě rozdělení československé měny začaly v obou republikách už na sklonku léta
1992. Příprava zákonů o ČNB i o oddělení měny probíhala v rámci komplexu legislativních změn, které musely být
v souvislosti s rozdělením státu ve stanovených termínech schváleny. Je nutno si uvědomit, že od parlamentních
voleb na počátku června 1992 situace k měnové samostatnosti Slovenska, ale nejen k ní, velmi rychle nazrávala. Po vyhlášení Deklarace Slovenské národní rady o svrchovanosti Slovenské republiky dne 17. července 1992
a po Dohodě o rozdělení státu podepsané předsedy vlád obou zemí ve vile Tugendhat v Brně dne 26. srpna téhož
roku nezněla otázka ve vztahu ke vzniku dvou samostatných měn „zda“, ale „kdy“. Klíčovým problémem se stala
neslučitelnost volebních programů obou vítězných politických stran. Občanská demokratická strana, v jejímž čele
stál Václav Klaus, a Hnutí za demokratické Slovensko vedené Vladimírem Mečiarem se nemohly shodnout na další
spolupráci zejména v otázkách emisní banky a měny. To při jednáních o možné koalici vedlo k patové situaci, jejímž východiskem bylo pouze rozdělení státu i měny. Požadavek na existenci dvou emisních bank byl nastolen už
při prvním jednání mezi představiteli vítězů voleb v obou republikách v červnu roku 1992.

N

a teoretické frontě se už od léta 1992 zvažovala „pro“ a „proti“ ekonomicky velmi závažného nevratného
kroku a hledaly se způsoby, jak postupovat, aby možné negativní vlivy rozdělení společné měny a společné
ekonomiky na dvě měny a dvě ekonomiky dvou samostatných států byly minimalizovány1. Jednalo se zejména
o vyřešení způsobu přeshraničních plateb mezi subjekty v České republice a ve Slovenské republice. Se stejným
cílem, tedy připravit rozdělení SBČS a oddělení měn co nejefektivnějším a nejracionálnějším způsobem, se
otázkami na dané téma musely zabývat prakticky všechny útvary SBČS. Aktuálním problémem se stal též vznik
centrálních bank obou samostatných států.

P

ro veřejnost i pro média se nejatraktivnějším tématem rozdělení státu stalo fyzické odlišení českých a slovenských bankovek a mincí navazující po rozdělení státu na rozdělení federální měny. S přípravou vzniku dvou
samostatných centrálních bank muselo být rozděleno vše: movitý a nemovitý majetek, závazky i pohledávky
SBČS doma i v zahraničí, resp. ve vztahu k zahraničním institucím, systémy platebního styku, účetnictví banky
i výkazy a účty vedené pro stát, zejména pro orgány federace apod. Příprava toho všeho, především hledání
optimálních variant, zabralo podstatnou část kapacity zaměstnanců i řídících pracovníků SBČS na podzim roku 1992.
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1

Otázky měnové spolupráce mezi nástupnickými státy ČSFR,
kolektiv autorů, Praha, 1992.

N

a jednání bankovní rady SBČS dne 17. září 1992, které lze
s odstupem času označit jako jedno z klíčových pro rozdělení
SBČS, byl jako stěžejní projednán materiál „Měnové uspořádání
mezi Českou a Slovenskou republikou po 1. 1. 1993“. Materiál byl
vzat na vědomí s tím, že bude zaslán předsedům vlád České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky. S datem 1. ledna 1993 se začalo pracovat jako s předpokládaným datem rozdělení československé federace a jako s nejbližším
možným termínem rozdělení měny.

J

e třeba připomenout, že Ústava Slovenské republiky (ústavní
zákon č. 460/1992 Zb.) byla schválena 1. září 1992 a s výjimkou
vybraných ustanovení nabyla účinnosti dne 1. října 1992.

A

Titulní list soupisu rozhodnutí 7. zasedání bankovní rady SBČS ze dne 17. září 1992.

ktivity politických reprezentací směřující k vytvoření nových
národních států a jejich samostatných měn vyústily v přípravu série
ústavních zákonů schválených Federálním shromážděním České
a Slovenské Federativní Republiky. Jedním z prvních byl velmi obsažný ústavní zákon č. 493/1992 Sb., kterým se mění a doplňují
ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, ve znění pozdějších
ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony. Ústavní zákon
č.493/1992 Sb., který byl schválen 8. října 1992, převedl řadu
kompetencí dosud příslušejících federaci na republiky. Do ústavního zákona č. 143/1968 Sb. byl do čl. 14 doplněn nový odstavec 4,
jenž povolil oběma republikám vytvářet své emisní banky, které
měly vzniknout rozdělením Státní banky československé. Dalším
byl ústavní zákon č. 541/1992 Sb., o dělení majetku československé
federace schválený dne 13. listopadu 1992. Článek 6 odstavec 4
Částka 18 Sbírky zákonů České republiky ze dne
tohoto ústavního zákona konstatoval, že „Emisní banka České
3. února 1993, která obsahovala klíčové právní
republiky a emisní banka Slovenské republiky převezmou ke dni
normy k provedení měnové odluky.
zániku České a Slovenské Federativní Republiky příslušnou část
majetku, práv a povinností Státní banky československé.“ Teprve pak byl dne 25. listopadu přijat ústavní zákon
č. 542/1992 Sb., o zániku České a Slovenské Federativní Republiky. V článku 1 se konstatovalo, že uplynutím
dne 31. prosince 1992 zaniká Česká a Slovenská Federativní Republika. Datum vzniku obou samostatných států,
a tím i datum zahájení činnosti jejich národních centrálních bank, bylo dáno.

V

mezidobí se oba státy v článku IX. zmíněné Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o měnovém uspořádání podepsané dne 29. října 1992 zavázaly k přijetí zákonů o ústředních bankách republik.
Zákon o Národní bance Slovenska č. 566/1992 Zb. byl schválen 18. listopadu 1992. Dne 17. prosince 1992
byl Českou národní radou schválen zákon o České národní bance, který byl jako zákon č. 6/1993 Sb. vyhlášen
v částce 3 Sbírky zákonů z roku 1993. V první polovině prosince byl v návaznosti na uvedené ústavní zákony
připraven a po přijetí zákona o ČNB a zákona o Národní bance Slovenska vydán dne 23. prosince 1992 Příkaz
guvernéra Státní banky československé č. 43, jímž se stanovilo rozdělení hmotného majetku, pohledávek,
práv a závazků Státní banky československé a jejich přechod na Českou národní banku a Národní banku Slovenska.
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P

rávním základem realizace měnové odluky v České republice byl vedle zákona o ČNB, který zavedl korunu
českou, zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny, jehož konečné znění bylo ve spolupráci se zainteresovanými
ministerstvy připraveno v průběhu několika týdnů a který byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen dne 2. února 1993. Zákon o oddělení měny uložil ČNB okolkovat bankovky vydané SBČS, které
byly od 1. ledna 1993 v oběhu jako zákonné peníze.2 Dále stanovil, že ode dne oddělení měny, stanoveného
nařízením vlády, jsou zákonnými penězi na území České republiky bankovky okolkované podle tohoto zákona,
bankovky, u nichž prováděcí předpis nestanoví, že podléhají okolkování, mince vydané Státní bankou československou a bankovky a mince vydané Českou národní bankou podle zákona o ČNB. V dalších paragrafech zákon
o oddělení měny stanovil práva a povinnosti skupin subjektů participujících aktivně nebo pasivně na procesu
měnové odluky. Vládě bylo zákonem uloženo, aby nařízením stanovila den oddělení měny České republiky,
dobu, po kterou se bude provádět výměna bankovek, dobu omezení výběrů hotovostí z účtů u bank a z vkladních knížek a ukončení omezení placení v hotovosti.

Je skutečností, že první verze zákona začaly vznikat už v létě 1992. Velmi úzký okruh specialistů z tehdejšího peněžního odboru SBČS, který byl později doplněn o právníky z odboru legislativního a právního,
vycházel při počátečních úvahách z Rašínova zákona č. 84/1919 Sb., o kolkování bankovek a soupisu jmění
a navazujícího nařízení ministra financí ve srozumění s ministrem spravedlnosti č. 86/1919 Sb., o okolkování
bankovek vydaných Rakousko-uherskou bankou a nalézajících se na území československého státu. Zákon
o měnové odluce byl zpočátku připravován jako technická norma. S kolkováním jako rozhodujícím způsobem
označování českých bankovek, bude-li nutné, se při přípravě zákona o oddělení měny počítalo už od léta 1992.
S postupujícími pracemi se začalo ukazovat, že souvislosti a celospolečenské dopady oddělení měny, které bude
nutno upravit právní normou, jsou podstatně širší, než se původně předpokládalo. Do přípravy zákona se proto
v závěru roku 1992 zapojila i další ministerstva, zejména ministerstvo financí a ministerstvo vnitra. V lednu pokračovaly práce na zákoně takovým tempem, že jednotlivé tištěné verze už nestačilo označovat pouze datem
vzniku, ale musela se na nich vyznačovat i hodina, kdy byly vyhotoveny.

K

provedení zákona bylo vydáno nařízení vlády č. 61/1993 Sb., které nabylo účinnosti stejně jako zákon
a vyhláška č. 62/1993 Sb. dne 3. února 1993.

Nařízení vlády č. 61/1993 Sb., o oddělení měny bylo velmi stručné. Ve třech paragrafech byl stanoven den oddělení měny, termíny pro výměnu bankovek podléhajících kolkování oprávněným osobám3, pro právnické osoby
a fyzické osoby – podnikatele a pro cizince4. Posledním paragrafem byly ode dne oddělení měny omezeny výběry
hotovostí z účtů u bank a z vkladních knížek na dobu sedmi dnů, s výjimkou výběrů hotovosti na mzdy.

A

by zákon o oddělení měny a vládní nařízení nemusely být příliš rozsáhlé, vydala ČNB na základě zmocnění
obsaženého v zákoně k jeho provedení vyhlášku č. 62/1993 Sb., která stanovila druhy bankovek podléhající
okolkování, druhy kolků a jejich popisy a popisy pokladních potvrzenek připravených jako záložní prostředky
pro výměnu. Upravovala též postup při výměně bankovek podle zákona o oddělení měny. Další vyhláškou,
která uzavírá výčet předpisů vydaných v souvislosti s měnovou odlukou, byla vyhláška č. 63/1993 Sb., o vydání
bankovek po 200 Kč, prvních českých bankovek vydaných ČNB.

První únorová dekáda nebyla jako termín odluky zvolena náhodou. Po kulminaci výše oběživa před Štědrým
dnem začíná období, kdy se bankovky a mince vracejí do trezorů centrální banky. Na počátku února tedy měla
být k dispozici pro kolkování další část bankovek stažených v průběhu ledna z oběhu.
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2

§ 56 zákona o ČNB, 3 § 2 odst. 1 zákona 60/1993 Sb.,
4
§ 3 odst. 1 zákona 60/1993 Sb.

technická příprava
T

echnická příprava oddělení české měny od měny federální
zpočátku probíhala relativně nezávisle na přípravě legislativního
rámce. Koordinaci obou složek přípravného procesu zajišťovali vedoucí zaměstnanci peněžního odboru ústředí SBČS, kteří se
obou složek přípravy museli účastnit. Vedoucí roli v legislativní
přípravě postupně přejímali právníci, kteří však museli respektovat
technické možnosti. Několikrát zmíněná smlouva ze dne 29. října
1992 o měnovém uspořádání nestanovila časový horizont fungování federální měny po 1. lednu 1993. V  úvodních ustanoveních
se pouze konstatovalo, že její přechodné používání v obou státech
je nezbytnou podmínkou k plynulému přechodu na národní měny
a k zachování stávající úrovně hospodářských vztahů. V úvahách
o termínu oddělení měn, důležitém pro přípravu logisticky tak náročné operace, se po určitou dobu orientačně pracovalo s datem
31. července 1993, který ponechával oběma novým centrálním
bankám časový prostor pro detailní přípravu rozdělení. To se však
v závěru roku 1992 ukázalo jako nereálné.

Federální bankovky připravené ke zničení.

M

ateriál obsahující úvahy o možnostech technického zabezpečení měnové odluky byl guvernérovi SBČS Josefu Tošovskému předložen už na počátku července 1992. Naznačovaly se v něm možné
způsoby rozdělení společné měny od vydání prozatímních bankovek
přes formy označování platidel na území obou samostatných států až
po v praxi nerealizovatelný návrh, aby na území České republiky zůstaly v platnosti bankovky s českými náměty a českým textem a na
území Slovenské republiky bankovky s tématikou slovenskou. Zvažovala se též otázka výrobní kapacity tiskárny bankovek a fakt, že
po rozdělení Československa nebude v České republice mincovna
a ve Slovenské republice ceninová tiskárna. Bylo zpracováno několik
variant provedení odluky v různých časových horizontech.
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T

Manipulace s novými mincemi v pronajatých
skladovacích prostorách na Bohdalci.

ěžiště technické přípravy spočívalo zejména v přípravě na variantu nejbližšího časového horizontu oddělení měny. Bylo nutno počítat s faktem, že nových českých bankovek a nových českých mincí nebude před 1. červencem 1993 dostatečné množství. V  případě
všech kratších variant se pro označování obíhajících bankovek Státní
banky československé zvažovaly především dvě v úvahu přicházející alternativy. Vzhledem k historickým zkušenostem byla jako prioritní zvažována alternativa nalepování kolků, jako další pak přicházela
v úvahu možnost označování obíhajících bankovek pomocí frankotypů. Principiálně byla shodná s označováním bankovek tištěnými
kolky s tím rozdílem, že „kolek“ by byl na bankovku vytištěn výměnu provádějícím úředníkem na zařízení obdobném těm, jaká pošta
používá k označování listovních zásilek. Její výhodou by byla rychlost, s níž by bylo možno v porovnání s nalepováním kolků bankovky předložené k výměně označovat. Alternativa frankotypů byla záhy
odmítnuta především ze tří důvodů. Byla by investičně náročná, neboť by to znamenalo zakoupit řádově několik tisíc takových zařízení,
pro která by později nebylo efektivní využití. Ochranná hodnota při
rozpoznávání případných padělků by byla v porovnání s nalepenými
kolky výrazně nižší. Podstatný problém spočíval i v tom, že by ČNB
ztratila možnost kontroly použití jednotlivých frankotypů, počtu otisků
a evidenci označených bankovek. U nalepovaných kolků tyto problémy odpadly, neboť bylo předem známo množství vyrobených kolků
a po skončení odluky množství okolkovaných bankovek jednotlivých
hodnot vydaných do oběhu a stažených z oběhu. Určitou dobu se promýšlela též možnost urychleného tisku jakési zjednodušené provizorní
řady bankovek, které by byly v závislosti na výrobních kapacitách postupně nahrazovány bankovkami definitivními. I tato varianta byla nakonec opuštěna, neboť znamenala nákladnější alternativu ke kolkování
a pro veřejnost by zřejmě byla nejméně komfortní.

Č

NB na základě zmocnění obsaženého v § 9 zákona o oddělení měny nechala vytisknout pokladní potvrzenky v hodnotě 2000 Kč
a 5000 Kč, s nimiž se uvažovalo jako s případnou rezervou, pokud
by po uplynutí sedmidenní lhůty stanovené pro omezení výběrů došlo
ke zvýšenému čerpání hotovostí z účtů u bank. Tím byla vytvořena
rezerva ve výši 42 mld. Kč. Potvrzenky byly vytištěny v souladu s § 33
zákona o ČNB a podle § 1 odst. 1 zákona č. 600/1992 Sb., o cenných
papírech. Vyrobila je soukromá tiskárna Victoria Security Printing.
Jejich popis byl obsažen ve vyhlášce č. 62/1993 Sb. V praxi byly použity v nepatrném rozsahu.
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ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ
O

d počátků příprav rozdělení československého federálního
oběživa a odlišení bankovek a mincí samostatné české měny mělo prioritu technické řešení, na které navazovala koncepce legislativních
příprav, resp. příprava právních norem. Obojí aktivity probíhaly v kompetenci odboru peněžního SBČS, legislativní příprava pak ve spolupráci
s odborem legislativním a právním. V podzimních měsících roku 1992
bylo zřejmé, že realizace plánů rozdělit federální měnu na dvě měny
národní nemůže proběhnout pouze v režii jednoho nebo dvou odborů
SBČS. Bylo nutno koordinovat organizaci odluky, funkce a činnosti
jednotlivých rezortů a institucí, Komerční banky, České spořitelny
a České pošty, i opatření k zajištění bezpečnosti a transportů peněz.
Pro celou akci bylo nutno připravit univerzální časový rámec, který
by mohl být použit v souladu s rozhodnutím politických orgánů,
zejména vlády České republiky.

Manipulace se stahovanými federálními mincemi v pronajatých skladovacích prostorách na
Černém mostě.

V

průběhu již zmíněného jednání bankovní rady SBČS dne
17. září 1992 byl mj. projednán i materiál „Návrh na zabezpečení
postupu při řešení postavení emisní banky ve vazbě na státoprávní
uspořádání“. V diskuzi k němu bylo navrženo ustavení pracovní skupiny pro oddělení české měny složené ze zástupců výše uvedených
bank a rezortů. O ustavení pracovní skupiny bylo rozhodnuto na
jednání bankovní rady dne 1. října 1992 v rámci materiálu „Časový
plán legislativní, organizační a věcné přípravy ČNB“. Skupina na
podzim roku 1992 zahájila činnost. Dne 19. ledna 1993 bankovní rada ČNB vzala na vědomí informaci o návrhu scénáře měnové
odluky a vyslovila souhlas se vznikem mezirezortní komise. Do jejího čela byl guvernérem jmenován tehdejší viceguvernér ČNB Pavel
Kysilka, který již před tím řídil činnost pracovní skupiny založené
na podzim. Ustavení komise bylo kodifikováno zákonem o oddělení
měny v § 11 a § 12. Byly vytvořeny regionální komise, v jejichž čele
stáli ředitelé nově vytvořených poboček ČNB. V  okresech pak působily skupiny vedené zpravidla řediteli poboček Komerční banky.
V jednotlivých lokalitách velmi záleželo na kooperaci členů komisí
z různých institucí, aby ve dnech od 4. února do 9. února 1993
nedocházelo k rozporům mezi potřebou a zdroji kolkovaných bankovek v místě a čase. Decentralizace při operativním rozhodování
na úrovni krajů i okresů se velmi osvědčila.

Manipulace se stahovanými federálními mincemi v bývalém sovětském silu v Brdech.
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UTAJENÉ KOLKY
P

rvním a s největší pravděpodobností i rozhodujícím krokem
k zajištění úspěšného průběhu oddělení české měny od měny
federální z technického hlediska bylo objednání kolků v zahraničí
v závěru července 1992. Tento krok na rozdíl ode všech předcházejících aktivit vedoucích ke vzniku české měny nebyl nikde předem
publikován. Až do té doby realizovaná a pak i následující příprava
rozdělení federální měny probíhala víceméně veřejně. Příprava nové
řady bankovek začala v roce 1990 ještě jako příprava bankovek
federálních dokonce veřejnou soutěží na libreto celé řady. Soutěž
na výtvarné návrhy byla rovněž vyhlášena veřejně ve spolupráci
s asociacemi grafiků v Čechách i na Slovensku. Výsledky soutěže se
prezentovaly v rámci ankety v Československé televizi. Obdobně
soutěž na nové mince proběhla ve spolupráci s kremnickou mincovnou už v roce 1991. Legislativní příprava odluky začala zcela
oficiálně na základě mezivládních dokumentů publikovaných
v médiích. O čem se nemluvilo a co se nepublikovalo, to byla příprava výroby kolků v zahraničí. Ze skupinky zainteresovaných vědělo
o objednávce jen několik zaměstnanců SBČS a ministerstva financí.

Nutnost postupovat v této záležitosti diskrétně byla dána zkušeností z domácího prostředí. SBČS měla v té době pro případ krizových situací natištěny kolky se státním znakem ČSSR, které měly
být použity pro označování bankovek např. v případech výskytu
padělků apod. Měly umožnit přechod na náhradní platidla vytvořená ze stávajících peněz pomocí kolkových známek. Protože bylo
jasné, že použití kolků se státním znakem socialistického státu po
roce 1990 nepřichází v úvahu, začal tehdejší odbor peněžní SBČS
jednat s Poštovní tiskárnou cenin v Praze o možnosti výroby nových kolků s neutrálním designem. O jednání byl písemně informován jeden z ministrů tehdejší federální vlády. Během několika
dnů tato informace pronikla na veřejnost a byla publikována tiskem. Jiný ministr federální vlády začal zpochybňovat kompetence
pracovníků SBČS taková opatření činit pouze na odborné úrovni
bez politického posvěcení.

V té době už byla vybrána anglická tiskárna Thomas De La Rue
& Comp. Ltd. jako budoucí dodavatel části nových československých bankovek, neboť kapacita Státní tiskárny cenin (STC) byla
v té době pro potřeby jednorázového nahrazení oběživa v co nejkratší době hodnocena jako nedostačující. Při jednom z jednání
o přípravě výroby bankovek byla anglická tiskárna požádána, zda
by zvážila možnost tisku kolků pro označování federálních bankovek, pokud by k rozdělení Československa došlo v blízké budoucnosti.
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B

yly domluveny parametry kolků a samozřejmě i jejich cena,
která se příliš nelišila od ceny nabízené Poštovní tiskárnou cenin. S  časovým odstupem je možno přiznat, že tato v podstatě
nezávazná jednání proběhla bez vědomí vedení SBČS. Samotný
tisk pak byl objednán dopisem ministra financí ze dne 30. července 1992 po dohodě s guvernérem SBČS. Bylo objednáno
160 milionů kolků pro bankovky v hodnotě 72 mld. Kč ve struktuře
70 milionů kolků v hodnotě 100 Kč, 50 milionů kolků v hodnotě
500 Kč a 40 milionů kolků v hodnotě 1000 Kč. Diskrétnost při
výrobě kolků pro Českou republiku vzali angličtí obchodní partneři vážně. Aby eliminovali i náhodné kontakty do České republiky,
zadali výrobu až do Jižní Ameriky. To, že kolky bude tisknout tiskárna Thomas De La Rue de Colombia, S.A. v Bogotě, netušila ani
česká strana.

V

šechny kolky měly stejné rozměry: 25 x 21 mm. Jejich barva byla tmavě zelená a hlavní tiskový obrazec
byl vytištěn hlubotiskem. Uprostřed kolků bylo vodorovně šrafované hodnotové číslo (100, 500 a 1000) a v rozích označení hodnoty římskou číslicí (C, D a M). Tmavě zelené linky uspořádané kolmo na sebe vytvářely
jakýsi zjednodušený skrytý obrazec. Na kolku v hodnotě 100 byl podtisk tvořený šikmými linkami červené
barvy, na kolku v hodnotě 500 šikmými linkami šedé barvy a podtisk na hodnotě 1000 šikmými linkami oranžové barvy. Podtiskové barvy měly luminiscenční vlastnosti v ultrafialovém záření. Kolky byly z rubové strany
opatřeny samolepící vrstvou.

P

rvní dodávky kolků dorazily letecky do Prahy už ve druhé polovině srpna 1992. A i tehdy SBČS přálo štěstí.
Pouze jeden z vedoucích zaměstnanců celnice na letišti v Praze Ruzyni byl do transportu zasvěcen předem a dokázal zařídit, že přijímané zásilky byly odbaveny bez velké pozornosti ostatních zaměstnanců. V září už bylo
požadované množství 160 milionů kolků ve 400 bednách, které dorazily v šesti leteckých zásilkách, uloženo
v Praze v trezoru Hlavní pokladny SBČS. Ani zaměstnanci trezoru velmi dlouho nevěděli, co bedny obsahují.
Byly otevřeny až na začátku ledna 1993, kdy zaměstnanci poboček Komerční banky začali kolkovat bankovky
v hodnotách 100 Kč, 500 Kč a 1000 Kč. Jak se dalo očekávat, již následující den o kolkování psaly všechny
noviny.

Důvodů, proč byla objednávka kolků utajena, bylo několik. Především šlo o eliminaci různých fám, které
by se mohly objevit, pokud by informace o tom, že se kolky tisknou, pronikly na veřejnost. Fámy by pak mohly vyvolat nežádoucí reakce. Přitom nebylo jisté, zda budou kolky vůbec při rozdělení měny použity. Struktura
objednaných kolků naznačovala, které peníze kolkovány nebudou. Spekulanti, pohybující se ve sféře „šedé“
ekonomiky, by mohli začít platidla těchto hodnot shromažďovat a tím negativně ovlivnit jak skladbu oběživa,
tak skladbu zásob. Znalost podoby kolků půl roku nebo rok předem by poskytla časový prostor potenciálním
padělatelům k výrobě kvalitních padělků.

Č

NB využila toho, že v STC byla v poměrně pokročilé fázi výroba federálních bankovek v hodnotě 1000 Kč,
jejichž tisk nechala dokončit a na hotové bankovky nechala vytisknout zelený kolek, který byl až na podtisk
identický s kolkem nalepovacím.
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Kolkované bankovky

Rozměry kolku: 25 x 21 mm

Rozměry kolku: 25 x 21 mm

Rozměry nalepeného kolku: 25 x 21 mm
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Bankovka Státní banky československé v hodnotě 100 Kčs vzor 1961
Vydání do oběhu: 8. 2. 1993
Ukončení platnosti: 31. 8. 1993
Výměna do: 31. 5. 1994

Bankovka Státní banky československé v hodnotě 500 Kčs vzor 1973
Vydání do oběhu: 8. 2. 1993
Ukončení platnosti: 31. 8. 1993
Výměna do: 31. 5. 1994

Bankovka Státní banky československé v hodnotě 1000 Kčs vzor 1985
Vydání do oběhu: 8. 2. 1993
Ukončení platnosti: 31. 8. 1993
Výměna do: 31. 5. 1994

Bankovka Státní banky československé v hodnotě 1000 Kčs vzor 1985 s natištěným kolkem
Vydání do oběhu: 8. 2. 1993
Ukončení platnosti: 31. 8. 1993
Výměna do: 31. 5. 1994

Rozměry tištěného kolku: 25 x 21 mm

ODLUKA – 1. ČÁST
Pro realizaci měnové odluky byla z důvodů časové tísně nakonec zvolena kombinace několika zvažovaných možností:

• po určitou dobu nechat obíhat federální mince a federální bankovky
nízkých hodnot, jejichž hodnota představovala cca 6 % z celkové
hodnoty oběživa, bankovky vyšších hodnot představující cca 94 %
z celkové hodnoty oběživa okolkovat a ponechat v oběhu pouze okolkované bankovky,
• zahájit výrobu nových bankovek a mincí a postupně jimi nahrazovat 		
jak okolkované bankovky od 100 Kč výše, tak neokolkované federální
bankovky nízkých hodnot a federální mince.
Fotografie z likvidace bankovek pořízené z dobového videozáznamu

Na

začátku ledna roku 1993 zaslal tehdejší guvernér ČNB
Josef Tošovský tehdejšímu předsedovi vlády České republiky
Václavu Klausovi informaci o přípravě měnové odluky. Úvodní
část obsahovala data o výši oběživa. V části obsahující postup technických příprav byl předseda vlády informován o tom, že pokud
k rozdělení federální měny dojde po 1. červenci 1993, bude možno dosavadní federální platidla vyměňovat za nové české bankovky
a mince, jejichž výroba by už v té době probíhala. Pokud k rozdělení federální měny dojde v 1. pololetí roku 1993, bude nutno
federální bankovky vyšších hodnot vyměňovat za bankovky kolkované a bankovky nižších hodnot za nové české mince. Informace obsahovala kvantifikaci hodnot, které byly v té době k dispozici:
160 milionů kolků vyrobených v zahraničí v hodnotě 72 mld. Kč
a 20 milionů federálních bankovek 1000 Kčs v hodnotě 20 mld. Kč,
na které byly kolky v závěrečné fázi výroby v STC natištěny.
V lednu byly k dispozici nové české bankovky 200 Kč v hodnotě
6,4 mld. Kč. V  květnu 1993 měla STC začít dodávat nové české
bankovky v hodnotě 1000 Kč. V  únoru se očekávaly dodávky
mincí v hodnotách 10 Kč, 20 Kč a 50 Kč z Hamburku a v průběhu
července dodávky nových českých bankovek z Anglie ve struktuře:

• 20 milionů bankovek v hodnotě 5000 Kč (100 mld. Kč),
• 50 milionů bankovek v hodnotě 500 Kč (25 mld. Kč),
• 60 milionů bankovek v hodnotě 100 Kč (6 mld. Kč)
• 40 milionů bankovek v hodnotě 50 Kč (2 mld. Kč).
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V

závěrečné části informace bylo předsedovi vlády navrženo projednat ve vládě návrh zákona o oddělení
měny, jehož text byl přiložen. Současně se navrhovalo, aby projednání zákona bylo spojeno s rozsáhlou propagační
a osvětovou kampaní, jejímž cílem mělo být stažení podstatné části bankovek a mincí z oběhu a jejich uložení na
účtech v bankách.

O

bjemy dodávek nových českých bankovek a mincí ze zahraničí v plánovaných termínech a požadované struktuře byly velmi důležité pro načasování průběhu odluky. V souladu s článkem 3 odst. 2 písmeno b) ústavního zákona č. 541/1992 Sb., o dělení majetku československé federace bylo oběživo rozděleno v poměru
2 : 1. Z částky 99,2 mld. Kčs federálního oběživa ke dni 31. prosince 1992 tak připadlo na ČNB cca 66,1 mld. Kčs.
Tento poměr však nebyl reálný a odhadovalo se, že hodnota bankovek a mincí obíhajících na území České republiky dosahuje hodnoty 70 až 75 mld. Kčs. I když se předpokládalo, že pro výměny by se mohla hodnota obíhajících
bankovek snížit složením úspor v hotovosti na účty zhruba na polovinu, bylo nutno se připravit na fakt, že veřejnost,
fyzické osoby i podnikatelé začnou vklady vybírat a že ke konci prvního pololetí by se hodnota oběživa mohla vrátit
na původní výši. Vzhledem k relativně nízkým zásobám nebylo možno pro 1. fázi odluky předem okolkovat bankovky
v hodnotě vyšší než 21 mld. Kč. Za do určité míry kritická tak byla považována dvě období: první těsně po zahájení
měnové odluky, neboť pro její další fázi bylo zapotřebí urychleně okolkovat bankovky vrácené z oběhu výměnou za
kolkované bankovky v prvních dnech výměny, druhé na počátku 2. pololetí, kdy se podle předpokladů měla hodnota
oběživa vracet na původní hodnoty z doby kolem počátku roku 1993. Do zákona proto bylo vloženo ustanovení, které
umožňovalo vládě omezit nařízením výběry hotovostí z účtů u bank a z vkladních knížek na dobu nejvýše sedmi dnů
a právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikatelům ukládalo povinnost provádět platby nad 10 000 Kč bezhotovostně prostřednictvím převodů na účtech vedených u bank. Nutnost těchto opatření se potvrdila, neboť v polovině
července 1993 výše oběživa v České republice dosáhla 60 mld. Kč.

R

ozhodnutí oddělit českou měnu od měny společné bylo v České republice po dohodě se slovenskou reprezentací učiněno 19. ledna 1993. Hlavní ekonomické důvody byly dva: snižování devizových rezerv obou
centrálních bank a růst depozit slovenských subjektů v bankách v České republice, jehož nežádoucím důsledkem byl pokles objemu Kčs na Slovensku. První signály o přesunech peněžních prostředků byly zaznamenány
již na přelomu června a července 1992, kdy byl evidován vyšší počet převodů vkladů na vkladních knížkách ze
Slovenska do Čech. V situační zprávě o měnovém vývoji do 30. 9. 1992 předložené bankovní radě SBČS se konstatovalo, že „komplikujícím faktorem je zužování kapitálových toků do Slovenské republiky a pravděpodobně
začínající odliv kapitálu ze Slovenské republiky“. Od ledna do srpna 1992 vzrostly vklady v České republice
o 60 mld. Kč, zatímco na Slovensku byl zaznamenán pokles o 3,4 mld. Kč5. Zpráva o měnovém vývoji předložená na jednání bankovní rady dne 23. listopadu 1992 konstatovala, že celkovou situaci začíná ovlivňovat
politická situace a že se v číslech objevují problémy spojené s dělením federace. I nadále se projevovaly odlišné tendence ve vývoji oběživa, jehož emise na Slovensku převyšovala množství emitované českými bankami
a příjmy hotovostí na Moravě převyšovaly hodnotu výdajů. V předcházejícím roce 1991 byl vývoj zcela opačný. Stejný obsah měly i příslušné pasáže zprávy o měnovém vývoji, kterou měla bankovní rada k dispozici
na jednání 14. prosince 1992. Rozdíl byl pouze v tom, že signály, které měly dříve marginální charakter, nabývaly
na intenzitě. Pokud jde o devizové rezervy, banky v České i Slovenské republice si v podmínkách vnitřní směnitelnosti československé koruny vylepšovaly devizovou pozici na úkor devizových rezerv centrální banky a na počátku
roku 1993 i na úkor obou národních bank. Devizové rezervy ČNB na počátku roku 1993 poklesly o 0,4 mld. USD,
tj. téměř o polovinu6. „Po politickém rozdělení ČSFR (1. ledna 1993) začalo být zachování společné měny vystavováno
tržním tlakům: české i slovenské subjekty převáděly své vklady do českých bank a kapitál odplýval z obou zemí.7“
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D

ne 29. ledna 1993 byla uzavřena Dohoda o zániku Smlouvy mezi vládami České republiky a Slovenské
republiky o měnovém uspořádání ze dne 29. října 1992.

Jak již bylo uvedeno, zákon o oddělení měny č. 60/1993 Sb. uložil vládě České republiky mj. stanovit den
oddělení měny. Vláda uloženou povinnost splnila v § 1 nařízení vlády č. 61/1993 Sb., k provedení zákona
o oddělení měny větou: „ Měna České republiky se dnem 8. února 1993 odděluje od československé měny.8“

Tomuto datu předcházel náročný konec týdne, během něhož bylo nutno vyměnit neokolkované bankovky fyzickým osobám, a po něm právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikatelům. Fyzickým osobám se neokolkované
bankovky v hodnotách 100 Kčs, 500 Kčs a 1 000 Kčs vyměňovaly za okolkované do celkové částky 4 000 Kč na dospělou osobu s trvalým pobytem v České republice a ve výši 1 000 Kč na osobu mladší 15 let. Výměna se prováděla
ve dnech 4. až 7. února 1993 (čtvrtek až neděle). Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikatelům se sídlem
v České republice se výměna prováděla ve dnech 8. až 9. února (pondělí a úterý) v bankách, u nichž měly právnické
osoby nebo podnikající fyzické osoby svůj účet, a to až do výše zůstatku pokladní knihy nebo peněžního deníku ke
dni předcházejícímu dni měnové odluky. Datum 8. února 1993 tak je, jak bylo konstatováno už v úvodu, nepochybně
dnem vzniku české měny de facto. Tímto dnem přestaly být na území České republiky zákonnými penězi bankovky
a mince neuvedené v § 1 odst. 2 zákona o oddělení měny, tj. neokolkované bankovky v hodnotách 100 Kčs, 500 Kčs
a 1000 Kčs. Naopak, zákonným platidlem se stala první nová česká bankovka, dvousetkoruna, znějící na koruny české. Dnem oddělení měny byl také zrušen § 56 zákona o ČNB, podle kterého byly po 1. lednu 1993 na území České
republiky zákonnými penězi bankovky a mince vydané SBČS. Jejich status zákonných peněz byl až na další upraven
v § 1 odst. 2 zákona o oddělení měny. Vazbou „až na další“ je v předcházející větě míněna skutečnost, že ČNB začala
plnit své funkce, které jí byly svěřeny v části IV. zákona o ČNB nazvané Emise bankovek a mincí. Další rozhodování
o tom, které bankovky a mince budou a které nebudou zákonnými penězi na území České republiky, bylo a je od
onoho dne jednoznačně v kompetenci ČNB.

Po uplynutí necelého týdne bylo možno konstatovat, že procesu oddělení měn přálo i počasí. V  jednom
dni sice byly transporty peněz vzhledem k náledí poněkud ohroženy, ostatní slunné dny prakticky beze srážek
usnadnily stovky transportů s kolkovanými bankovkami do téměř čtyř tisíc výměnných míst a se stahovanými
bankovkami zpět do Prahy, resp. do jiných uschovacích míst. Hodnocení odluky veřejností i medii bylo jednoznačně příznivé a ČNB zahájila svou činnost velmi úspěšnou prestižní akcí.

I když nelze popřít určité nedostatky, které se až na ojedinělé případy netýkaly veřejnosti, patří uznání všem,
kteří se na první části měnové odluky podíleli. Zmíněné nedostatky rezultovaly spíše z nedostatečné komunikace
mezi jednotlivými složkami participujícími na realizaci měnové odluky a spočívaly např. v nízkých zásobách
některých hodnot v určitém místě, opožděném předávání požadovaných dat či ve vedení evidencí.

D

ne 8. února 1993 začala platit též velmi významná Platební smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou
republikou, která upravovala bezhotovostní platební styk a zúčtování mezi oběma zeměmi a na jejíž přípravě se
intenzivně pracovalo od počátku roku 1993. Byla podepsána dne 4. února 1993. Zúčtovací jednotkou bylo tzv.
zúčtovací ECU (zúčtovací European Currency Unit). Veškeré platby fyzických a právnických osob se zúčtovávaly
prostřednictvím národních clearingových center, do kterých měly přístup všechny banky v dané republice. ČNB
a NBS si zůstatky na těchto technických účtech jednou za měsíc vzájemně vyrovnávaly.

8
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8. února 1993 bylo pondělí.

ODLUKA – 2. ČÁST
O

d 5. června 1992, kdy se v obou republikách konaly volby do národních rad, do 8. února 1993 uplynulo osm měsíců.

Dnem 8. února 1993 skončila první část měnové odluky a začala
část druhá, která byla logisticky mnohem náročnější než část první.
V první řadě bylo nutno vyřídit velké množství žádostí o dodatečnou
výměnu bankovek nepředložených ze závažných důvodů k výměně před datem oddělení měny a zaslaných nebo předložených ČNB
k dodatečné výměně podle § 7 zákona o oddělení měny. Odhaduje se, že těchto žádostí bylo do 8. srpna 1993, kdy uplynul termín
pro jejich podání, vyřízeno celkem 160 000. Výměna bankovek neměla mít restriktivní charakter, a nebylo proto nutné zkoumat oprávněnost všech těchto žádostí. ČNB však nevyhověla těm žádostem
o dodatečnou výměnu, které byly zcela evidentně v rozporu s účelem
příslušných ustanovení zákona o oddělení měny.

Fotografie z likvidace federálních mincí pořízené
z dobového videozáznamu

M

nohem náročnější než administrativa však byla postupná výměna peněz obíhajících v souladu s § 1 odst. 2 zákona o oddělení měny, tj. kolkovaných bankovek, bankovek, které nepodléhaly okolkování, a mincí vydaných SBČS, za nové české bankovky
a mince vydané ČNB. Množství bankovek vydávaných do oběhu
v roce 1993 představovalo hmotnost cca 300 tun, mince hmotnost cca 2 500 tun. Bankovky a mince ve stejném roce stahované
z oběhu vážily cca 500 tun, resp. cca 3 200 tun. Nové mince byly
všechny dováženy ze zahraničí a do uschovacích míst ČNB byly
dopravovány ve stovkách kontejnerů na kamionech s návěsy. Po
německých dálnicích se kolony deseti či patnácti kamionů s mincemi přesouvaly bez policejní ochrany a bez pojištění. Ze zahraničí bylo českou vládní letkou dopraveno 150 tun bankovek, jedním
letem až 20 tun. Zásilka bankovek v hodnotě 500 Kč měla hodnotu
10 mld. Kč. Letci Státního leteckého útvaru s bankovkami ze severoanglického Newcastlu létali i za počasí, při kterém bylo letiště
v Praze Ruzyni pro běžný provoz uzavřeno.

P

roblém však byl v tom, že po delimitaci v roce 1990 se uschovací místa v budovách bývalých poboček SBČS stala majetkem Komerční banky, a. s., a ČNB měla k dispozici pouze jediné uschovací místo odpovídající bezpečnostními parametry jejím potřebám,
tj. potřebám uschovat bankovky a mince v hodnotě stovek miliard
korun. Vzhledem k poloze tohoto místa těsně u Václavského náměstí
v Praze však byla poněkud problematická jeho dopravní dostupnost.
Do potíží s uschovacími kapacitami se postupně dostávaly i pobočky Komerční banky a České spořitelny, které výměnu prováděly.
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Fotografie z likvidace federálních mincí pořízené
z dobového videozáznamu

Pro úschovu z oběhu stahovaných mincí si ČNB pronajala náhradní
pracoviště v kapacitní podzemní garáži v Praze na Černém mostě,
původně určené též k použití jako kryt v případě jaderného válečného konfliktu. Dále si pronajala objekt ve skladovacím areálu Pražské stavební obnovy v Praze 10 na Bohdalci, který jediný
splňoval představu moderního mechanizovaného pracoviště a byl
určen především pro přejímku a distribuci nových českých mincí.
Dalším z uschovacích míst bylo bývalé silo pro skladování sovětských jaderných hlavic v Brdech. To, vzhledem k tomu, že bylo
ve vojenském prostoru, bylo nepřetržitě střeženo vojenskou strážní
jednotkou. Ostatní místa byla pod ostrahou bezpečnostní agentury.
Po skončení možnosti výměn neplatných mincí v závěru roku 1993
se mince stahované z oběhu k závěrečnému zpracování pro demonetizaci soustřeďovaly do prázdné haly podniku Safina ve Vestci
u Prahy. Stahované bankovky se po kontrole počtu a pravosti pálily
ve vysokých teplotách pece v chemičce v Kralupech nad Vltavou
a mince se prodávaly jako šrot firmám obchodujícím s barevnými kovy. Na podzim roku 1994 byla nejnáročnější logistická akce
v dějinách českého i československého peněžnictví až na likvidaci
části neplatných mincí ukončena.

Bez většího zájmu veřejnosti i medií byla ke dni 30. 4. 1993
vyhláškou ČNB č. 101/1993 Sb., o vydání mincí po 50 Kč vzoru
1993, o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a 5 haléřích československé měny a jejich výměně, ukončena platnost mincí dvou
nejnižších nominálních hodnot, které už dávno ztratily své ekonomické opodstatnění. Zrušení jednohaléřů a pětihaléřů bylo jedním
z řady opatření dávno plánovaných odborem peněžním ČNB, která
měla přispět k racionalizaci soustavy mincí i k ekonomizaci oběhu
peněz.

Č

eskoslovenské pamětní stříbrné mince vydané po roce 1953
zůstaly platnými mincemi až do 30. června 2000, kdy byla jejich
platnost ukončena vyhláškou č. 142/2000 Sb., o ukončení platnosti
pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou československou. Jejich výměna v ČNB byla možná až do 30. června 2006.
Důvodem pro jejich ponechání v oběhu byl úmysl přesvědčit numizmatiky, že ČNB hodlá jejich zájem o českou mincovní tvorbu
dále podporovat.

S výjimkou několika selhání lidského faktoru, která byla včas
zjištěna, nedošlo k žádným významným bezpečnostním incidentům a závažným ztrátám.
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Ú

četní ztrátu ČNB utrpěla jako výsledek metodiky rozdělení
oběživa mezi Českou republiku a Slovenskou republiku podle principu podílu počtu obyvatel, a nikoliv podle územního principu.9
Na území České republiky bylo vyměněno o 1,6 mld. Kč více, než
kolik činily dvě třetiny oběživa ke dni 31. prosince 1992, což byl
závazek, který ČNB převzala v dohodě o rozdělení oběživa. Jednání s Národní bankou Slovenska o dodatečném vyrovnání nevedla k pozitivním závěrům. Neúspěšná byla též jednání o rozdělení
emisního salda, tj. hodnoty federálních bankovek a mincí, které se
nevrátily z oběhu. Podle propočtu z podkladů ČNB a dílčích podkladů Národní banky Slovenska slovenská strana realizovala zisk
v hodnotě cca 3,8 mld. Kč, který by jinak připadl ČNB.

Na

úvodní část měnové odluky ČNB skutečně vynaložila
312,7 mil. Kč a ministerstvo financí 31,8 mil. Kč. Náklady ministerstva financí představovaly úhradu výroby kolků. Náklady ČNB
tvořily především částky uhrazené České poště, ministerstvu vnitra a české policii, Komerční bance a České spořitelně za jejich
podíl na aktivitách spojených se zajištěním měnové odluky. Další
náklady v částce 80,6 mil. Kč byly spojeny s druhou částí měnové odluky spočívající v urychlené výměně kolkovaných bankovek
a bývalých federálních mincí za nové české bankovky a mince.
Tyto náklady spočívaly v nákladech na výměnu, pronájem uschovacích míst, ostrahu, přepravné atd.

Fotografie z pálení kolkovaných bankovek pořízené z dobového videozáznamu

Na druhou stranu ČNB zaznamenala zisk ve výši 177,6 mil. Kč
za kolkované bankovky nevrácené z oběhu a výnos 135,6 mil. Kč
z prodeje slitin kovů demonetizovaných neplatných federálních
mincí. Rozdíl ve výši cca 100 mil. Kč mezi náklady na měnovou
odluku a zisky, resp. výnosy, z odluky rezultujícími byl (se započtením inflace) zhruba vyrovnán po ukončení výměny federálních
pamětních stříbrných mincí, u nichž hodnota mincí nevrácených
z oběhu dosáhla k 30. června 2006 výše cca 296 mil. Kč.

Článek 3 odst. 1 ústavního zákona č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské Federativní
Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku
a Slovenskou republiku. (1) Principy dělení majetku uvedeného v čl. 2 jsou:
a) územní princip, podle něhož přechází majetek na ten nástupnický stát, na jehož území se nachází;
pro nemovitosti na území České republiky a Slovenské republiky se použije tento princip vždy, pro věci
movité se použije v případech, kdy tyto věci vzhledem k jejich určení, účelu použití, popřípadě povaze
tvoří příslušenství nemovité věci,
b) princip podílu počtu obyvatel České republiky a obyvatel Slovenské republiky, podle něhož přechází
majetek na Českou republiku a Slovenskou republiku v poměru dva ku jedné; použije se pro dělení
ostatního majetku, u něhož nelze použít princip podle písmene a).
9
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TISKÁRNA BANKOVEK
P

o rozdělení státu k 1. lednu 1993 zůstala na území České republiky
Státní tiskárna cenin, zatímco na Slovensku zůstala k dispozici historická mincovna v Kremnici, která s výjimkou pěti let 2. světové války
dodávala od roku 1922 mince pro celé Československo. Při vzniku
Československa v roce 1918 byla situace odlišná. Na území bývalého
Českého království nebyl žádný podnik vyrábějící peníze, na Slovensku zůstala sice zdevastovaná, ale přece jen mincovna s tradicí nejdéle fungující mincovny s nepřerušenou výrobou ve střední Evropě,
v níž se do tří let podařilo obnovit provoz. Nepříliš dobré zkušenosti
s kvalitou produkce obchodních tiskáren i s výrobou bankovek v zahraničí vedly tehdejší Bankovní úřad ministerstva financí k úvahám
o vybudování vlastní tiskárny bankovek. Prvním krokem mělo být vytvoření útvaru výroby tiskových desek.

P

rojekt byl realizován postupně od roku 1923, kdy bylo zřízeno
oddělení figurální a pomocné rytiny. Rozrostl se o oddělení pro
litografickou kresbu a gilošování a oddělení pro galvanoplastiku
se stereotypií (úpravy a reprodukce tiskových desek). Tato oddělení spolupracovala se soukromými tuzemskými tiskárnami, kterým
dodávala tiskové desky.10

V roce 1924 se v Růžové ulici v Praze začala stavět budova
nové tiskárny, která zahájila svoji činnost 30. května 1928 jako
Tiskárna bankovek Národní banky Československé.

Tiskárna získala velmi brzy vysokou profesionální pověst, o čemž
svědčí mj. čestný diplom z Mezinárodní výstavy umění a techniky
konané v roce 1937 v Paříži, který byl udělen bankovce v hodnotě
1000 Kč z roku 1934 vytištěné podle návrhu Maxe Švabinského. Je
na ní mistrovská ukázka Orlovova pestrotisku, technologie náročné
především na přesný soutisk různých barev z knihtiskových forem.
Mezi odbornou veřejností je dále vedle stokoruny z roku 1931 rovněž podle Švabinského návrhu vysoce ceněna také padesátikoruna
z roku 1929 zhotovená podle návrhu Alfonse Muchy.

10

Brýdl, J.: Státní tiskárna cenin, Praha, 1988, publikace k 60. výročí založení STC, str. 18.
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TISKÁRNA BANKOVEK
S

určitým časovým odstupem získala cenu francouzské numizmatické společnosti bankovka v hodnotě 20 Kč vzoru 1988 z Brunovského řady s portrétem J. A. Komenského. Naposledy získala
v roce 2008 druhou cenu „Excellence in Currency“ v kategorii
„Best New Banknote“, udělovanou nevládní International Association of Currency Affairs (IACA) působící v oboru výroby peněz,
inovovaná bankovka v hodnotě 1000 Kč vzoru 2008. Pro STC je
příznačná vysoká kvalita především přípravy tisku, práce litografů
a rytců, která vyniká zejména v porovnání se zahraničními tisky.

D

ne 1. července 1950 zahájila činnost Státní banka československá, která postupně přejímala aktivity NBČS a dalších bank. Jako
organizační jednotka centrální banky tiskárna fungovala až do konce června roku 1953. Měsíc po datu peněžní reformy byla vyčleněna ze SBČS a pod názvem Státní tiskárna cenin byla převedena do
působnosti ministerstva financí. STC zajišťuje výrobu všech nominálů českých bankovek déle než osmdesát let. Výjimkou byly bankovky a státovky vytištěné v Anglii pro obnovu měny po 2. světové
válce, peníze vytištěné pro peněžní reformu v roce 1953 v moskevské tiskárně GOZNAK a nové české bankovky v hodnotách 50 Kč,
100 Kč a 500 Kč vzoru 1993 vytištěné v anglické tiskárně Thomas
De La Rue.
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VÝBĚR NÁMĚTŮ
A GRAFICKÝCH NÁVRHŮ NA ČESKÉ BANKOVKY
N

Kresba Oldřicha Kulhánka (Anežka Česká)

a jaře roku 1992 připravoval odbor peněžní Státní banky československé vydání nových federálních bankovek a nových federálních mincí v souladu s materiály schválenými bankovní radou
SBČS. Tematické zaměření a technické řešení československých
bankovek bylo schváleno rozhodnutím předsedy SBČS ze dne
11. prosince 1990. Přípravě materiálu pro jednání bankovní rady
předcházela v říjnu anonymní veřejná soutěž na náměty nových
československých bankovek, na níž pak v roce 1991 navázala
omezená neanonymní soutěž na jejich kresebné návrhy. Pro jednotlivé nominály bankovek byly vybrány portréty osobností, resp.
motivy, které se k vyobrazeným osobnostem vztahují. Po úpravách,
které byly ve vítězném návrhu provedeny porotou pro vyhodnocení soutěže na tematické zaměření československých bankovek, se
jednalo o následující osobnosti:
•

10 Kčs – kníže Pribina a na rubu Nitra,

•

20 Kčs – Cyril a Metoděj a rotunda, resp. Velehrad,

•

50 Kčs – Přemysl Otakar I. a Zlatá bula sicilská,

•

100 Kčs – Karel IV. a motiv Univerzity Karlovy,

•

200 Kčs – Jan Amos Komenský a Fulnek, resp. Orbis Pictus,

•

500 Kčs – Ľudovít Štúr a Bratislava,

• 1000 Kčs – František Palacký a motiv z Moravy
				 (např. Kroměříž, Hodslavice, resp. Beskydy),
• 2000 Kčs – Milan Rastislav Štefánik a mohyla na Bradle,
Kresba Oldřicha Kulhánka (Přemysl Otakar I.)

• 5000 Kčs – Tomáš Garrigue Masaryk a Pražský hrad
				 nebo alegorie Republiky.

K soutěži na kresebné návrhy byli z českých výtvarníků vyzváni vyzrálí grafici, kteří již měli s účastí v soutěžích na bankovky
zkušenosti: Karel Hruška, autor návrhu na dvacetikorunu vydanou v roce 1971, Oldřich Kulhánek, vítěz soutěže na desetikorunu v roce 1971, a Ivan Strnad, autor řady velmi zajímavých návrhů
na bankovky v soutěžích, které proběhly v 60. letech.11 Slovenské
výtvarníky v soutěži zastupovali mladší grafici Robert Brun,
Jozef Bubák a Dušan Stopiak. Soutěžní podmínky vyžadovaly,
aby autoři předložili samostatnou kresbu líce a samostatnou
kresbu rubu bankovky v hodnotě 200 Kčs ve dvojnásobném až
trojnásobném lineárním zvětšení a samostatné kresby vodoznaků
pro každou nominální hodnotu.
Kresba Oldřicha Kulhánka (líc dvacetikoruny)
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I. Strnad však tehdy o deset až patnáct let předběhl dobu. V osmdesátých letech vydala obdobně
pojaté bankovky nizozemská centrální banka.

K

resebné návrhy hodnotila komise složená ze zástupců SBČS,
STC, ministerstev kultury a národních galerií obou republik
a výtvarníků delegovaných Českou a Slovenskou unií výtvarných
umělců. Po více než rok trvajícím výběru návrhů v opakovaných
soutěžích, ke kterým proběhla i anketa v Československé televizi,
byla dne 24. února 1992 uzavřena s akademickým malířem
Oldřichem Kulhánkem jednorázová Smlouva o realizaci návrhu
200 Kčs bankovky a dlouhodobá smlouva na vypracování návrhů nové emise československých bankovek a jejich realizaci.
Návrhy bankovky 200 Kčs byly už v únoru předány STC a předpokládalo se, že v září 1992 by mohl být schválen zkušební nátisk.
Dne 18. května téhož roku byl schválen návrh O. Kulhánka na
novou tisícikorunu, který byl po schválení vedením SBČS rovněž
předán STC k realizaci.

Kresby Oldřicha Kulhánka

Na jednání bankovní rady SBČS dne 1. října 1992 v Bratislavě
byl mimo jiné projednán i materiál, který se týkal přípravy vydání
nových českých a slovenských bankovek a mincí. Materiály, které
se týkaly slovenských bankovek a mincí, připravené slovenskými
kolegy vzala bankovní rada pouze na vědomí.

K návrhu soustav českých mincí a bankovek proběhla diskuze, v níž byla komentována především šíře řady navrhovaných
mincí (devět nominálů včetně mincí po 20 Kč a 50 Kč) a složitost
a členitost navrhované řady bankovek (osm nominálů bez bankovky v hodnotě 10 Kč, zařazení nominálů 2000 Kč a 5000 Kč). Další
vývoj ukázal, že úvahy odboru peněžního byly správné a zvažovaly
strukturu nominálních hodnot s dostatečnou perspektivou.

Byl schválen návrh témat na bankovky původně věnované slo-

Barevná kresba pečeti od Oldřicha Kulhánka

venským námětům. Místo portrétu M. R. Štefánika byla na bankovku v hodnotě 2000 Kč navržena Ema Destinnová a místo L. Štúra
na bankovku v hodnotě 500 Kč portrét Boženy Němcové. Adekvátně byly upraveny náměty pro rubové strany obou bankovek.
Historicky nejstarší osobnost Přemysla Otakara I. byla přesunuta
na bankovku nejnižší nominální hodnoty 20 Kč a na bankovku
v hodnotě 50 Kč byl navržen portrét jeho nejmladší dcery Anežky,
dnes známé jako svatá Anežka Česká. Její svatořečení 12. listopadu 1989 bylo jakousi předzvěstí sametové revoluce. Chronologickým seřazením osobností se tak na českých bankovkách uzavřel
příběh budování české a československé státnosti od roku 1212,
kdy byl Přemyslu Otakaru I. udělen dědičný titul českého krále,
až po rok 1918, kdy byla vyhlášena Československá republika
a Tomáš Garrigue Masaryk se stal jejím prvním prezidentem.
Liniový přepis pečeti na rubové straně
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P

rotože výtvarníci museli na kresebné návrhy zakomponovat
i texty, byla bankovní radou schválena pracovní varianta nového
názvu centrální banky „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA“ a název měnové jednotky Koruna česká, čímž bankovní rada poněkud předběhla
legislativní proces, neboť zákon o české centrální bance se v té době
začínal připravovat.

V rámci přípravy zákona o ČNB se pak diskutovala i další formální

Akademický malíř a grafik Oldřich Kulhánek

náležitost – podpis guvernéra. Od roku 1953 nebyly na československých papírových penězích podpisy funkcionářů. V  meziválečném období byl na státovkách podpis ministra financí a na
bankovkách byly tři podpisy bankovních funkcionářů. Rozhodnutí umístit na českých bankovkách pouze podpis guvernéra vycházelo z textu § 8 připravovaného zákona o ČNB, podle kterého jménem banky jedná navenek guvernér.12 Na všech českých bankovkách
vydaných do roku 2006 s výjimkou bankovky v hodnotě 200 Kč
vzoru 1998 je podpis prvního guvernéra ČNB Josefa Tošovského. Na
nových bankovkách nejvyšších hodnot vydaných v letech 2007 až
2009 je podepsán guvernér Zdeněk Tůma.

H

Kresebný návrh federální bankovky

armonogram výroby a dodávek nových bankovek a mincí byl
připravován s ohledem na potřeby nejkratší možné časové varianty měnové odluky. Nejdříve měla být vydána do oběhu nová bankovka v hodnotě 200 Kč, která byla zpočátku připravována ještě
jako bankovka federální. Cílem tohoto rozhodnutí bylo nahradit
v oběhu podstatnou část federálních a pak i kolkovaných bankovek
v hodnotě 100 Kčs, kterých bylo v oběhu nejvíce (25 % z celkového počtu bankovek). Po dvousetkoruně se plánovalo vydání
nové tisícikoruny. Její 18% podíl na celkovém počtu kusů obíhajících bankovek se může zdát méně významný, z hlediska hodnoty
však představoval téměř 62 % oběživa. Federální bankovky v hodnotě 50 Kčs a 20 Kčs měly být postupně nahrazovány mincemi stejné
hodnoty, jejichž výroba měla být zahájena v mincovně v Hamburku
na začátku roku 1993, a měly být vydány do oběhu jako první mince
(7. dubna, resp. 12. května). Nová papírová padesátikoruna a nová
dvacetikoruna byly vyráběny později, aby neodčerpávaly kapacitu potřebnou pro výrobu nových bankovek vyšších hodnot.
Do oběhu se dostaly až 6. října 1993, resp. 20. dubna 1994.

Už při úvahách o nahrazení federálních bankovek z osmdesátých let novými společnými bankovkami vydanými po politických
změnách v Československu se konstatovalo, že kapacita STC nedává velké možnosti výměny více než jedné až dvou bankovek
ročně. SBČS se proto rozhodla požádat evropské ceninové tiskárny
o cenové nabídky.
Kresebný návrh federální bankovky
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Tuto praxi uplatňuje na eurobankovkách od roku 2001 i Evropská centrální banka.

K

ontakty byly navázány už v roce 1990. V roce 1991, kdy se začalo profilovat technické zadání, byly tiskárny požádány o nabídky
cen bankovek s určitou specifikací. Bezkonkurenčně nejlepší nabídku podala anglická tiskárna Thomas De La Rue.13 Tiskárna prodloužila platnost nabídky z roku 1991 až do 30. 9. 1992. Dne 8. října
1992 byla s tiskárnou Thomas De La Rue podepsána smlouva na
výrobu bankovek v hodnotě 50 Kč, 100 Kč, 500 Kč a 5000 Kč. Poté,
co byly dodány první bankovky v hodnotě 100 Kč, byl podepsán dodatek ke smlouvě, kterým byla zrušena výroba bankovek v hodnotě
5000 Kč v anglické tiskárně, a finanční objem zakázky byl nahrazen
odpovídajícím množstvím bankovek v hodnotě 50 Kč. Bylo rozhodnuto, že „vlajková loď“ nové řady bankovek bude vyráběna v Praze.
I když z technického hlediska nebylo možno bankovkám vyrobeným v Anglii nic vytknout, vizuální dojem při porovnání detailů na
bankovkách z produkce obou tiskáren byl výrazně odlišný. K ospravedlnění anglické tiskárny je však nutno uvést, že pracovala pod
značným tlakem a že v době, kdy se smlouva podepisovala, návrhy
předmětných hodnot bankovek ještě neexistovaly.

Zkušební nátisk federální bankovky

P

říprava vydání českých bankovek v roce 1993 a v následujících
letech proběhla za velmi šťastné konstelace profesionálních kvalit
a osobního entuziasmu všech zúčastněných, počínaje autorem návrhů akademickým malířem a grafikem Oldřichem Kulhánkem a konče pracovníky tiskárny, z nichž je třeba uvést rytce Miloše Ondráčka a Václava Fajta a designera Lubomíra Hogenauera. K hladkému
průběhu přípravy vydání nových českých bankovek výrazně přispěli
i zaměstnanci ČNB.

R ozhodnutí svěřit přípravu návrhů českých bankovek právě

O. Kulhánkovi se ukázalo jako velmi šťastné, neboť mistr kresby tužkou i perem, jehož litografie často připomínají kresby italských renesančních klasiků, dokázal svoje kvality zejména sadou perfektních
portrétů všech vybraných osobností. Na jejich přepisu pro tisk dostal
možnost vyniknout především rytec M. Ondráček. O. Kulhánek nebyl, pokud jde o bankovky, úplný začátečník. Jak už bylo uvedeno
dříve, do soutěže na kresebné návrhy nových polistopadových bankovek byl pozván jako vítěz soutěže na desetikorunovou bankovku
v roce 1971. Jeho návrh tehdy nebyl realizován, neboť autor vítězného návrhu na bankovku byl totiž také autorem několika grafických
listů, které, podle slov jednoho z členů komise, která návrhy v roce
1970 hodnotila, měly vyhroceně protisocialistický charakter. Jak jejich autor sám uvádí, v soudním procesu, který následoval, nebyl souzen on, ale právě ony grafické listy, které byly odsouzeny ke zničení.
Konflikt s režimem ovšem pokračoval až do listopadu 1989, takže
O. Kulhánek byl svého času známější v zahraničí než doma.

Zkušební nátisk federální bankovky

Zkušební nátisk federální bankovky
Tato tiskárna vyrobila na objednávku československé exilové vlády v Londýně za 2. světové války
státovky v hodnotě 5 Kčs a 10 Kčs s podpisem ministra financí dr. L. Feierabenda, které byly dány do oběhu 1. listopadu 1945.
13
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Ř

ešení rubových stran, které bylo předem dáno jen velmi rámcově a pouze u několika hodnot, je především výsledkem Kulhánkova
tvůrčího myšlení, a to jak z hlediska námětu, tak z hlediska provedení. Prahu lze zobrazit tisícem různých způsobů. Jeho apoteóza Prahy
na rubu pětitisícikoruny je však něčím zcela ojedinělým. Stejně tak
námět Zlaté buly sicilské, jednoho ze základních dokumentů suverénní české státnosti, který byl na rubu z oběhu již stažené dvacetikoruny, je zpracován zcela na výši významu prvních bankovek nového českého státu. Stejně můžeme v superlativech popisovat rubovou
stranu tisícikoruny s kroměřížským zámkem, kterým připomíná Palackého účast na ústavodárném sněmu v roce 1848, či prvky gotické
architektury na padesátikoruně připomínající Anežský klášter.
Kresebný návrh portrétu Emy Destinnové

Bankovky byly veřejností přijaty příznivě, což bylo cílem pečlivé

přípravy jak námětové a výtvarné, tak i technické stránky současných
českých bankovek. I když od jejich prvního vydání uplynulo už téměř
dvacet let a byly několikrát modernizovány, pořád patří k tomu nejlepšímu, co kdy v československé bankovkové grafice vzniklo. Je otázkou, zda nejistota kolem budoucnosti eura nakonec nebude důvodem
k přípravě nové řady českých bankovek. Výtvarné i technické provedení
současných bankovek však nastavilo pomyslnou laťku pro budoucnost
hodně vysoko.

Liniový přepis rubové strany

Matrice pro tisk z plochy
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TECHNICKÉ PARAMETRY ČESKÝCH BANKOVEK
V

yřešením námětů pro československé bankovky v roce 1990 skončila první etapa přípravy tisku nových
bankovek. Následovala diskuze o jejich technických parametrech, která trvala také poměrně dlouho. Pokud jde
o velikost bankovek, byl zvolen kompromis mezi stejnou šířkou a různými délkami bankovek a bankovkami odlišenými rozměrově jak šířkou, tak délkou. Z ekonomického hlediska je nejvýhodnější variantou sada bankovek,
v níž všechny bankovky mají rozměry stejné. Stejná velikost bankovek umožňuje jak efektivnější výrobu papíru,
tak tisk, balení, transport i zpracování bankovek. Zejména pro osoby s vadami zraku však stejná velikost eliminuje
jedno z kriterií, podle kterého je možno hodnotu bankovky identifikovat. Naproti tomu individuální rozměry bankovek jsou sice variantou pro nevidomé nejpříjemnější, pro výrobce jsou však variantou nejdražší a samozřejmě
též nejnáročnější při tzv. zpracování peněz, tj. kontrole jejich pravosti, platnosti a počtu bankovek a jejich třídění
na peníze vhodné pro další oběh a peníze pro další oběh nevhodné (zašpiněné, značně pomačkané, s natrženými
okraji apod.). Kompromis spočívající v tom, že bankovky tří (resp. dvou) hodnot jednoho řádu mají stejnou šířku
a liší se délkou, znamená nejen úsporu při výrobě papíru a tisku bankovek, ale i při další manipulaci s nimi.

Další důležitou otázkou byla i barva bankovek. S  výjimkou papírových peněz tištěných za války v Anglii,

peněz v období protektorátu a bankovek a státovek tištěných v SSSR pro reformu v roce 1953 bylo možno s určitou rezervou hovořit o tradičních barvách jednotlivých hodnot. Modrá dvacetikoruna, červená padesátikoruna
a zelená stokoruna byly stejně jako hnědá pětisetkoruna celkem zřejmé. Složitější bylo rozhodování o barvě nově
vložených hodnot, dvousetkoruny a dvoutisícikoruny.

P

ro bankovky v hodnotě 200 Kč byla vybrána kombinace žluté, oranžové a světlehnědé barvy. Po vydání bankovek v hodnotě 500 Kč se však začaly objevovat problémy s barevností obou sousedících hodnot stejné šířky.
Stížnosti na to, že obě bankovky lze díky podobným barvám navzájem zaměnit, se množily. Proto bylo barevné
řešení pětisetkoruny po převedení výroby bankovek v hodnotě 500 Kč z tiskárny Thomas de la Rue v severoanglickém Gatesheadu do Prahy upraveno.

P

ro dvoutisícikorunu byla ponechána zelenošedá kombinace nejen proto, že zelená je poněkud tlumenější
než u stokoruny, ale též proto, že se problémy s rozlišováním obou hodnot s ohledem na rozdíly ve velikosti obou
bankovek nepředpokládaly. Pro tisícikorunu byla nakonec vybrána fialová barva a pro nejvyšší hodnotu 5000 Kč
barva černomodrá. I tady je třeba ocenit skutečnost, že nový zákon o ČNB ponechal stanovení parametrů peněz
v kompetenci ČNB a že jimi nebylo nutno zatěžovat vládu, popř. parlament.

Tím ovšem problémy s barvami nekončí. Výtvarníkovu představu barevného řešení lícních i rubových stran je

nutno převést do konkrétních linek či ornamentů, do kterých je nutno půltónovou předlohu rozkreslit. Litografické
oddělení, které má rozkresbu grafického návrhu na starosti, je limitováno možnostmi tiskařských strojů, skutečností, zda může být arch papíru potiskován jednostranně nebo simultánně po obou stranách současně, počtem
barevníkových válců pro jeden tiskový válec, možností irisu – plynulého přechodu z jedné barvy do druhé apod.
Alfou a omegou je přitom kvalita linek, jejich síla, ostrost křížení, přesné ohraničení apod. Z  hlediska ochrany
proti padělání je nutno vzít v potaz i skutečnost, že dvě barvy, které na denním světle vypadají stejně, se mohou
v ultrafialovém nebo infračerveném světle svými vlastnostmi zásadně lišit. Dodavatelem většiny barev pro tisk českých bankovek se stala firma SICPA ze švýcarského Lausanne.

V

roce 1990 se STC vybavila novou řadou strojů, tvořících linku na výrobu bankovek. Cílem investice bylo
zvýšit efektivitu tisku a přesnost soutisku barev různých tiskových operací. Byl zakoupen nový stroj Simultan, který
umožňoval potisk papíru současně z obou stran. Dále byl instalován nový stroj Intaglio Colour 8, který umožňoval
nános barvy na hlubotiskovou desku pro tisk hlavního tiskového obrazce ze tří barevníkových válců a dodatečně
mohla být přidána ještě čtvrtá barva.
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P

oslední z řady byl číslovací stroj Numerota. Součástí investice
byla i nová čistička odpadních vod a klimatizace pracovišť, neboť
podle rozboru závad byla jednou ze statisticky významných příčin
vyššího procenta zmetků v minulosti rozdílná vlhkost vzduchu při
jednotlivých tiskových operacích. Na tu je bankovkový papír vyrobený z bavlny obzvláště citlivý.

V

současné době řada centrálních bank řeší i problém, zda k výrobě bankovek použít klasický bavlněný papír nebo papír s povrchovou úpravou garantující prodlouženou životnost bankovek či
tisk bankovek na plastových substrátech na bázi uhlovodíkových
polymerů. Synteticky vyrobené substráty mají delší životnost v oběhu, méně a pomaleji podléhají mechanickému poškození a bankovky z nich vyrobené není nutno tak často nahrazovat v oběhu
bankovkami novými. Na druhou stranu polymerové substráty nedisponují takovým množstvím klasických ochranných prvků (vodoznak,
proužek, vlákna apod.) jako bankovkový papír a v úvahu je nutno
vzít i skutečnost, že veřejnost zpravidla plastové bankovky přijímá
velmi neochotně. ČNB byla a je ve výběru materiálu konzervativní
a před nahrazením papírových bankovek nižších hodnot bankovkami z plastů zatím vždy dala přednost vydání mincí stejné hodnoty.

Matrice pro tisk z plochy

ČNB jednala o požadavcích na kvalitu papíru s papírnami společně s STC. Diskutovala se nejen síla, hmotnost, pevnost a pružnost papíru budoucích bankovek, ale např. i jeho barevnost, opacita (průhlednost), velikost a umístění vodoznaku, druh a umístění
ochranného proužku, počet ochranných vláken na cm2 apod. Papír
pro tisk nových českých bankovek dodávaly zpočátku tři zahraniční papírny: anglická papírna Portals, která je součástí skupiny
De La Rue, dodávala papír na hodnoty 20 Kč, 100 Kč a 5000 Kč,
později i 50 Kč. Německá papírna v Louisenthalu u bavorského
jezera Tegernsee, která je součástí skupiny Giesecke & Devrient
a v současnosti dodává papír na české bankovky čtyř nejvyšších
hodnot, začínala dodávkami papíru na hodnoty 200 Kč a 2000 Kč
a francouzská papírna Arjo Wiggins, která má velmi blízko k soukromé tiskárně Francois Charles Oberthur, dodávala zpočátku papír
na bankovky v hodnotě 50 Kč, 500 Kč a 1000 Kč. Cílem diverzifikace dodávek papíru bylo dosažení lepších cen. Vzhledem
k ukončení tisku bankovek nižších hodnot a nabídce ochranných
prvků si papírna v Louisenthalu vytvořila ve vztahu k českým bankovkám prakticky monopolní postavení.

Liniový hlubotisk – struktura barevné stopy

Ochranná vlákna
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ázev „ochranné prvky“ není zcela přesný. Žádný z těchto
prvků sám o sobě nezabrání zhotovení kopie bankovky. Úkolem
ochranných prvků na bankovkách je usnadnit rozpoznání padělků,
neboť pokud padělatel ochranné prvky na kopii bankovky nenapodobí nebo je napodobí nedokonale, jsou na padělcích takové
nedostatky zřetelně viditelné. Přestože se v posledních letech na
bankovkách některých zemí používají aktivní prvky, které nedovolí
předlohu naskenovat nebo vytisknou deformovaný obrazec, těžiště
ochrany proti padělkům spočívá v klasických ochranných prvcích,
které umožní rozpoznat padělek ve viditelné části světelného spektra (na denním světle) i laické veřejnosti.
Liniový hlubotisk

S

Ochranná vlákna

vědomím, že česká měna aspiruje na to, aby se stala měnou
volně směnitelnou, bylo nutno nové české bankovky zabezpečit
proti padělání na úrovni bankovek západoevropských zemí. Osu
ochranných prvků měly tvořit tři prvky obsažené v bankovkovém
papíru: vodoznak, ochranný proužek a ochranná vlákna. Tyto tři
ochranné prvky byly doplněny prvky tištěnými, které s výjimkou
mikrotextu byly novinkami vyplývajícími z nových technologií
vyvinutých pro tisk bankovek. Měly jimi být omezeny možnosti
takzvaných příležitostných padělatelů, většinou mladých lidí, kteří
zpravidla na bankovkách „jen“ testují hardware i software svého
nově zakoupeného počítače, skeneru či tiskárny, pokud jde o kvalitu barevných reprodukcí. Ochranné prvky na vyrobených kopiích
zpravidla nenapodobují. Barevná digitální reprodukční zařízení
dokážou velmi věrně reprodukovat barvu kopírovaného objektu,
ochranné prvky však na těchto kopiích scházejí. Rozpoznat rozdíl
mezi skutečným vodoznakem nebo ochranným proužkem a vodoznakem nebo ochranným proužkem zobrazeným na barevné kopii
jen barvami by nemělo být problémem ani pro laika.

Další ochranné prvky jsou proto tištěny technikami, které nelze
na barevných kopírovacích zařízeních reprodukovat, nebo barvami, kterými taková zařízení nedisponují. Nezastupitelnou technikou z hlediska ochrany proti padělání je např. liniový hlubotisk,
jehož nános barvy je hmatatelný a který se používá mj. i k tisku
tzv. skrytého obrazce. Z barev je to např. opticky proměnlivá barva
a iridiscentní tisk. I poslední dva ochranné prvky pozorovatelné ve
viditelné části světelného spektra jsou spojeny s barvami a tiskovými operacemi: mikrotext a soutisková značka.
Skrytý obrazec světlý
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V

elmi důležitou roli při vizuální kontrole ochranných prvků na bankovkách hraje kvalita světla a kvalita zraku. Ve špatných světelných podmínkách nelze ochranné prvky dobře prověřit. Některé ochranné prvky,
např. opticky proměnlivá barva, iridiscentní barva, skrytý obrazec, vyžadují pro kontrolu směrované světlo a v rozptýleném světle se kontrolují
velmi obtížně. Vodoznak, ochranný proužek a kontrolní soutisk je nutno
kontrolovat v průhledu proti světlu.

U

ž někdy v roce 1991, v úvodu úvah o prvcích, které budou
k ochraně nových (tehdy ještě československých) bankovek použity, byly odmítnuty hologram a kinegram, u nichž trojrozměrné
zobrazení určitého prvku a kinetické efekty působí velmi sugestivně. Byly zavrženy především proto, že jsou to komerčně dostupné
produkty a zařízeními k výrobě hologramů nebo kinegramů je vybavena celá řada pracovišť, ať už v polygrafickém průmyslu nebo
na vysokých školách. Budoucí vývoj ukázal, že úvahy ČNB byly
správné, neboť poměrně brzy po vydání eurobankovek se objevily
jejich padělky s kvalitně napodobenými kinegramy.

Vodoznak

Vodoznak je nejstarším ochranným prvkem, který se začal používat pro ochranu bankovek už v 17. století. Vyrábí se v mokré fázi
výroby papíru, kdy je kašovitá papírní hmota formována na sítu, na
němž je upraven reliéf, jehož obrazec má být proti světlu v papíru
zřetelný. Po zaschnutí propouští silnější vrstva papírní hmoty v průhledu světla méně a tvoří tmavší části obrazce. V místech se slabší
vrstvou papírní hmoty je obrazec vodoznaku světlejší. Kombinací
světlejších a tmavších plošek lze docílit plastického vjemu stínovaného, jakoby trojrozměrného obrazce.

Soutisková značka

Skrytý obrazec tmavý
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a obrázku vodoznaku z bankovky 2000 Kč vzoru 2007 na
předcházející straně můžeme vidět plastický (stupňovitý) vodoznak
s portrétem E. Destinnové v kombinaci s negativním (běločarým,
světlejším) vodoznakem označujícím nominální hodnotu bankovky. Kombinace stupňovitého vodoznaku s negativním vodoznakem zvyšuje ochrannou hodnotu prvku a komplikuje jeho napodobení. Tato kombinace byla pro české peníze prvně použita na bankovce v hodnotě 2000 Kč vydané v roce 2007. Dále
byla použita na bankovkách v hodnotě 500 Kč vzoru 2009,
1000 Kč vzoru 2008 a 5000 Kč také vzoru 2009.

Ochranný proužek – lesk

Ochranná vlákna jsou krátké barevné nebo bezbarvé chloupky z přírodního materiálu nebo z umělých hmot. Zpravidla jsou
chaoticky rozmístěna po celé ploše bankovky, ale mohou být umístěna též v pruhu na určitém místě na bankovce. Barevná vlákna jsou
v bankovkovém papíru viditelná pouhým okem a mohou, stejně
jako ochranná vlákna na denním světle neviditelná, fluoreskovat
v ultrafialovém záření. Vlákna se do kašovité papírní hmoty umisťují a zalisují ještě v mokré fázi výroby papíru. Barevná vlákna byla
údajně použita poprvé k ochraně amerických bankovek, v papíru
rakouských bankovek se prvně objevila v roce 1806.

N

Ochranný proužek – přímý pohled

a prvních vydáních českých bankovek byla ochranná vlákna bezbarvá a nebyla na denním světle vidět, v současnosti jsou
používána i barevná viditelná vlákna, která v ultrafialovém záření
fluoreskují.

Ochranný proužek byl prvně použit na bankovkách Bank of
England na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století.
Jeho šíře se může pohybovat od cca 1 mm do několika milimetrů.
V papírně je proužek zalisován do kašovité papírní hmoty v počáteční fázi výroby papíru na válcovém sítu. Proužek má celou řadu
modifikací. Na českých bankovkách je používán proužek okénkový, který v určitém intervalu vystupuje na povrch bankovky. Jak na
okénkovém, tak na skrytém proužku může být negativní mikrotext,
označující např. název státu, název banky, hodnotu bankovky atd.
V závislosti na použitém materiálu mohou některé proužky vykazovat luminiscenci v ultrafialovém záření.
Ochranný proužek – průhled
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N

a inovovaných českých bankovkách nejvyšších hodnot je použit proužek, u kterého v závislosti na úhlu dopadajícího světla
dochází ke změně barvy (interference, reflexe světelných paprsků).
V polarizovaném světle na proužku dochází k dalším optickým jevům a objevují se další efekty, např. šikmé šrafování proužku. Padělatelé zpravidla proužek napodobují natištěním nebo zalisováním
metalické fólie. Ověřit pravost proužku lze po vypreparování kousku proužku na hraně bankovky.

Velmi

úspěšným ochranným prvkem v souboji s barevnými
reprodukčními zařízeními je skrytý obrazec, který je vyobrazený
na předcházejících dvoustraně. Na všech českých bankovkách je
umístěn v pravém dolním rohu lícní strany bankovky, v levém rameni portrétované osobnosti. Název „skrytý obrazec“ vyplývá ze
skutečnosti, že číslo označující nominální hodnotu, skryté v linkách tvořících rameno, není při přímém pohledu na bankovku
vidět. Krátké linky vytištěné hlubotiskem a orientované kolmo na
sebe, které hodnotové číslo tvoří, propouštějí světlo jen ve směru
linek jedním směrem. V závislosti na úhlu dopadajícího světla pak
při pohledu na bankovku drženou vodorovně ve výšce očí proti světlu rovnoběžně s kratší nebo delší stranou bankovky lze hodnotové
číslo nalézt. Problém bývá s nalezením správného úhlu pohledu, ale
občasným procvičováním lze i tento nepříliš náročný úkol zvládnout.
Prvenství v použití skrytého obrazce je připisováno švýcarské tiskárně
Orell Füssli Security Printing Ltd. ve druhé polovině 70. let.

Ochranný proužek měnící barvu

Ochranný proužek měnící barvu

S

outiskovou značku tvoří části tiskového prvku, které jsou vytištěny na obou stranách papíru s perfektním soutiskem proti sobě.
Teprve v průhledu proti světlu je viditelný celý obrazec soutiskové
značky. Prvně byl tento prvek použit tiskárnou Johann Enschedé
Banknotes, B.V. na nizozemských bankovkách vyráběných ve
druhé polovině 70. let. Její použití bylo dáno možnostmi stroje
Simultan, který současně potiskuje s přesným soutiskem obě strany
bankovkového papíru. Jako pozůstatek po přípravě nových federálních bankovek byla na nových českých bankovkách vzorů 1993
vytištěna soutisková značka ve tvaru rozložených písmen „C“ a „S“,
která byla u pozdějších vzorů vydaných po roce 1996 nahrazena
částmi písmen „Č“ a „R“.

Soutisková značka „C“ a „S“
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Mikrotext

ikrotexty patří mezi standardní tištěné ochranné prvky na
československých a českých bankovkách už dlouho. V  současné době zažívají renesanci jako ochrana proti inkoustovým tiskárnám. U nových českých bankovek lze mikrotext nalézt na
různých místech jak na lícní straně, tak na rubu. Např. na bankovce 200 Kč tvoří mikrotext složený z písmenek „JAK“ podtisk v rozevřené knize a dále v průvodních linkách uvnitř stylizovaného půdorysu hradeb, kde se opakují písmenka „CNB“.
Na všech bankovkách ve vodorovném pruhu vpravo od portrétu
je možné najít mikrotext, který obsahuje droboučká čísla udávající nominální hodnotu jednotlivých bankovek. Na rubu bankovek
s výjimkou dvousetkoruny pak lze v pruhu vpravo od státního znaku najít mikrotextem vytištěné označení hodnoty slovy. Problém
je v tom, že málokdo má tak kvalitní zrak, aby mikrotext přečetl
bez lupy, takže na ulici není tento ochranný prvek příliš praktický.
Hodí se spíše profesionálním pokladníkům, kteří se s lupou naučili
pracovat.

Na nejvyšších hodnotách českých bankovek 1000 Kč a 5000 Kč

Mikrotext

Mikrotext
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je mikrotext vytištěn na lícní straně též hlubotiskem. Na obou bankovkách jsou uvnitř číslic hodnotového čísla v levém horním rohu
na nepotištěném kuponu lícní strany bankovky průvodní linky,
v nichž je mikrotext s označením hodnoty. Na bankovce 2000 Kč
je mikrotext v pravém dolním rohu líce. Průvodní linka o šířce cca
1 mm se slovním označením hodnoty o výšce cca 0,5 mm zevnitř
rámuje ornament obsahující skrytý obrazec.

O

pticky proměnlivá barva je použita na všech vzorech bankovek
v hodnotách 2000 Kč a 5000 Kč, na bankovce v hodnotě 1000 Kč
počínaje vzorem 1996 a na bankovce 500 Kč pouze u vzoru 2009.
I u tohoto ochranného prvku se využívá fyzikálních jevů známých
jako interference a reflexe barev. V závislosti na úhlu dopadajícího
světla mění kovově lesklá barva svůj odstín z lesklé hnědé až fialové barvy do zlatistě zelené. Prvky vytištěné opticky proměnlivou
barvou jsou na bankovkách čtyř nejvyšších hodnot umístěny nahoře uprostřed lícní strany. Na bankovce 500 Kč je jí vytištěn stylizovaný květ růže, na bankovce 1000 Kč lipový list, na 2000 Kč jsou
jí vytištěny silné svislé linky v lyře a na bankovce 5000 Kč je touto
barvou vytištěn šestiúhelník s vyrytou lví hlavou.
Opticky proměnlivá barva

Pruh

iridiscentní barvy je používán na českých bankovkách
v hodnotách 1000 Kč, 2000 Kč a 5000 Kč. Původně byl použit
iridiscentní pruh jedné barvy. Na vzorech bankovek vydaných v letech 2007, 2008 a 2009 je iridiscentní pruh dvou barev ve tvaru
vlnovek, z nichž v širším pruhu barvy vpravo je negativní označení nominální hodnoty. Iridiscentní barvy jsou rovněž založeny na
principu optických jevů interference a difrakce obdobných barevným efektům např. na mýdlových bublinách nebo na tenkých vrstvách oleje na hladině vody. Dochází k interferenci vlnových délek
jednotlivých barev, které se pak v závislosti na úhlu dopadajícího
světla mění.
Iridiscent

P

rvní verze českých bankovek nebyly příliš bohaté na ochranné prvky fluoreskující v ultrafialové části světelného spektra. V jejich papíru byla jen velmi řídce rozptýlená ochranná vlákna bílé
barvy, která nebyla pouhým okem na denním světle viditelná, ale
v UV světle zářila. Zbytek plochy bankovkového papíru byl tmavý.
Vzhledem k tomu, že výroba bankovek 20 Kč byla v roce 1996
ukončena, k aplikaci dalších prvků v UV oblasti na nich už nedošlo. Bankovky ostatních hodnot byly nejdříve doplněny o tisk fluorescenční barvou na lícní straně a bankovky v hodnotách od 500 Kč
výše o prvky vytištěné fluorescenční barvou i na straně rubové.

UV-osvětlení
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BANKOVKA 20 Kč
VZOR 1994
Bankovka v hodnotě: 20 Kč
Rozměry: 128 x 64 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Miloš Ondráček
Liniový přepis rubové strany: Václav Fajt

Lícní strana bankovky pod UV osvětlením

V papíru bankovky 20 Kč jsou v UV záření viditelná
pouze světle modrá ochranná vlákna.

B

ankovka nejnižší hodnoty byla vydána do oběhu až 20. dubna 1994. Vedle pětitisícikoruny je jednou
z bankovek, které byly a jsou veřejností nejvíce oblíbené zejména pro jejich výtvarné provedení. Grafické
řešení líce i rubu je vyvážené a na obou stranách lze nalézt bohatou symboliku. Dominantou lícní strany je
portrét Přemyslovce, který je někdy ne zcela přesně označován jako první dědičný český král. Protože podoba Přemysla Otakara I. se nezachovala, nalezl O. Kulhánek při kresbě portrétu oporu v práci antropologa
dr. Emanuela Vlčka, který se podstatnou část svého života věnoval studiu kosterních pozůstatků Přemyslovců
a Lucemburků. Podle něj se kostra Přemysla Otakara I. zachovala
nejlépe z kosterních pozůstatků přemyslovských králů. Autenticitu
ostatků nalezených v Saské kapli chrámu sv. Víta potvrzuje olověná destička vložená do hrobu při stěhování v době Karla IV.14

U

prostřed v horní části lícní strany bankovky je umístěna královská pečeť Přemysla Otakara I. Pod ní v podtisku ve světle modré
barvě je vytištěn bohatý reliéf brány Tišnovského kláštera známé
jako Porta coeli.

Detail podpisu guvernéra Tošovského.
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14

Vlček, E.: Jak zemřeli, Academia Praha, 1993, str. 44 a str. 58.

Tisk: Státní tiskárna cenin, státní podnik, Praha
Vydání do oběhu: 20. 4. 1994
Ukončení platnosti: 31. 8. 2008
Výměna do: 31. 8. 2014

Rubová strana bankovky pod UV osvětlením

V papíru bankovky 20 Kč jsou v UV záření viditelná
pouze světle modrá ochranná vlákna.

R

ubové straně dominuje královská koruna, neboť roku 1198 byl Přemysl Otakar I. korunován českým králem. Nad ní je umístěna pečeť římského vladaře Fridricha II., zvaná Zlatá bula sicilská. Podle ní je pojmenován
soubor tří listin Fridricha II., tehdy sicilského krále a kandidáta na titul císaře. Protože říšskou pečetí Fridrich II.
v té době nedisponoval, přivěsil pod listiny pečeť sicilského krále. Listinami z roku 1212 byla českému králi
potvrzena a rozšířena všechna dosavadní práva včetně funkce kurfiřta a královská hodnost byla rozšířena i na
jeho nástupce. České království se těmito listinami stalo vnitřně nezávislým státním celkem. V horní části rubu,
po stranách zlaté buly, jsou dále umístěny štíty s vyobrazeními lva
a orlice jako symboly spojení Čech a Moravy v jeden státní celek.
Ke znovusjednocení došlo v roce 1197, kdy se Přemysl dohodl
se svým mladším bratrem Vladislavem a znovu usedl na knížecí
stolec.

Detail vyobrazení královské pečeti, kontrolního soutisku a letopočtu
vytištěného hlubotiskem.
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BANKOVKA 20 Kč
VZOR 1994, VARIANTA 1996
Bankovka v hodnotě: 20 Kč
Rozměry: 128 x 64 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Miloš Ondráček
Liniový přepis rubové strany: Václav Fajt

Lícní strana bankovky pod UV osvětlením

V papíru bankovky 20 Kč jsou v UV záření
viditelná pouze světle modrá ochranná vlákna.

B

ankovka v hodnotě 20 Kč má dvě varianty, které nejsou formálně odlišeny, i když o vydání varianty z roku
1996 byla veřejnost informována vyhláškou. Obě provedení se navzájem lišila umístěním ochranného proužku
a zabarvením papíru. Papír bankovek vydaných jako vzor 1994 byl nažloutlý a svislý ochranný proužek byl
umístěn uprostřed bankovky. V tomto místě však jsou bankovky nejvíce namáhány přehýbáním, a proto se
ochranný proužek z papíru uvolňoval. Bankovky vydávané v roce 1996 byly vytištěny na bělejším papíru a
proužek byl umístěn přibližně v levé čtvrtině bankovky.

Na bankovce 20 Kč vzoru 1994 varianty 1996 zasahuje ochranný proužek
zleva až k podpisu guvernéra Tošovského.
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Tisk: Státní tiskárna cenin, státní podnik, Praha
Vydání do oběhu: 1. 2. 1996
Ukončení platnosti: 31. 8. 2008
Výměna do: 31. 8. 2014

Rubová strana bankovky pod UV osvětlením

V papíru bankovky 20 Kč jsou v UV záření
viditelná pouze světle modrá ochranná vlákna.

B

ankovka byla vedle ochranného proužku s negativním mikrotextem označujícím nominální hodnotu vybavena standardními ochrannými prvky českých bankovek nižších hodnot: vodoznakem, značkou pro kontrolní
soutisk, skrytým obrazcem a mikrotextem. Už na její první verzi z roku 1994 bylo na rubové straně v dolní části
kuponu pro vodoznak vytištěno grafické logo sloužící k identifikaci při strojovém zpracování bankovek.

Tisk bankovek v hodnotě 20 Kč byl v roce 1996 ukončen a bankovky byly v oběhu postupně nahrazovány
mincemi stejné hodnoty. Lze očekávat, že mnoho těchto bankovek zůstane jako Kulhánkova grafika ve sbírkách i těch osob, které se jinak o numizmatiku příliš nezajímají.

Na bankovce 20 Kč vzoru 1994 varianty 1996 prochází ochranný proužek
levou částí vyobrazení královské pečeti.
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BANKOVKY 20 Kč
VZOR 1994

3

2

1

4

5

6

1 – Ochranný proužek – lesk, 2 – Soutisková značka – přímý pohled, 3 – Vodoznak, 4 – Ochranný proužek – průhled,
5 – Soutisková značka – přímý pohled, 6 – Mikrotext

VZOR 1994, VARIANTA 1996

9

8

10

7

11

12

7 – Ochranný proužek – lesk, 8 – Soutisková značka- průhled, 9 – Vodoznak, 10 – Ochranný proužek – průhled,
11 – Skrytý obrazec – tmavý, 12 – Skrytý obrazec – světlý
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BANKOVKA 50 Kč
VZOR 1993
Bankovka v hodnotě: 50 Kč
Rozměry: 134 x 64 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Miloš Ondráček
Liniový přepis rubové strany: ateliér tiskárny
Thomas de la Rue and Comp. Ltd.

Lícní strana bankovky pod UV osvětlením

V papíru bankovky 50 Kč vzoru 1993
jsou v UV záření viditelná pouze světle
modrá ochranná vlákna.

Svatá Anežka Česká, nejmladší dcera Přemysla Otakara I., byla svatořečena dne 12. listopadu 1989, pět
dnů před začátkem sametové revoluce. Osudy české světice byly v podstatě jedinou inspirací autora návrhu
O. Kulhánka. Ostatky sv. Anežky přes několik zpočátku nadějných pokusů nebyly nalezeny a má se za to, že
se ztratily v průběhu husitských válek.15 Autor grafického návrhu na bankovku se mohl spolehnout pouze na
informace o ní. Byla údajně velmi hezká, vzdělaná, energická a službě Bohu zcela oddána.

S

ešlo ze dvou sňatků, které byly domluveny v rámci snahy o posílení pozice Přemyslovců v Evropě, třetí nabídku k sňatku už
Anežka odmítla sama, neboť byla rozhodnuta stát se řeholnicí.

Liniový přepis srdce na bankovce vzoru 1993 je odlišný od přepisu na
bankovkách vzorů 1994 a 1997. Slza v jeho horní části má spíše kruhový
tvar v porovnání s bankovkami dalších dvou vzorů. I v barevném řešení
podtisků jsou rozdíly.
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15

Známy jsou pouze úlomky kostí uložené asi v pěti relikviářích. Mezi nejznámější patří relikvie ze španělského Escorialu a relikvie
původně uchovávaná klariskami a pak řádem křížovníků s červenou hvězdou ve Vídni.

Tisk: Thomas de la Rue and Comp. Ltd.,
United Kingdom
Vydání do oběhu: 6. 10. 1993
Ukončení platnosti: 31. 1. 2007
Výměna do: 31. 3. 2017

Rubová strana bankovky pod UV osvětlením

V papíru bankovky 50 Kč vzoru 1993
jsou v UV záření viditelná pouze světle
modrá ochranná vlákna.

Na lícní straně padesátikoruny je v centrální části bankovky vedle portrétu vyobrazeno planoucí srdce se slzou jako symbol milosrdenství a sebeobětování. Symbolika rubové strany se vztahuje ke klášteru sv. Anežky,
jehož je sv. Anežka zakladatelkou. Přesněji, sv. Anežka založila klášter a špitál řádu klarisek, známého svou
přísnou řeholí. K centrálnímu motivu v podobě písmene „A“ se sbíhá gotická klenba inspirovaná klenbou
kostela svatého Salvátora, který je součástí komplexu Anežského kláštera. Uvnitř písmene „A“ jsou portréty
sv. Františka z Assisi a jeho žačky sv. Kláry, která byla Anežčiným vzorem.

Letopočet je na bankovce 50 Kč vzoru 1993 vytištěn tiskem z hloubky.
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BANKOVKA 50 Kč
VZOR 1994
Bankovka v hodnotě: 50 Kč
Rozměry: 134 x 64 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Miloš Ondráček
Liniový přepis rubové strany: Václav Fajt

Lícní strana bankovky pod UV osvětlením

V papíru bankovky 50 Kč vzoru 1994
jsou v UV záření viditelná pouze světle
modrá ochranná vlákna.

První verze bankovek v hodnotě 50 Kč byla vyrobena v tiskárně Thomas De La Rue v severoanglickém
Gatesheadu. Byly vydány do oběhu až 6. října 1993. Bývalé federální bankovky v hodnotě 50 Kčs byly od května
téhož roku v oběhu nahrazovány bimetalickými mincemi stejné hodnoty. „Pražská“ verze padesátikorun vzoru
1994 byla vydána do oběhu 21. prosince 1994. Proti vzoru 1993 na nich došlo k celé řadě změn, z nichž tři jsou
zcela evidentní:

• na líci je letopočet „1994“,
• v dolní části nepotištěného kuponu na rubu je černomodrou barvou
vytištěn grafický symbol ve tvaru srdce,
• pod tiskovým obrazcem rubu je uprostřed název tiskárny
„STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA“,
vpravo jméno autora liniového přepisu rubu „V. FAJT SC“.
Liniový přepis srdce na bankovkách vzorů 1994 a 1997 je odlišný od
přepisu na bankovce vzoru 1993. Slza v jeho horní části má protáhlejší
tvar v porovnání s bankovkou vzoru 1993. I v barevném řešení podtisků
jsou rozdíly.
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Tisk: Státní tiskárna cenin, státní podnik, Praha
Vydání do oběhu: 21. 12. 1994
Ukončení platnosti: 31. 3. 2011
Výměna do: 31. 3. 2017

Rubová strana bankovky pod UV osvětlením

V papíru bankovky 50 Kč vzoru 1994
jsou v UV záření viditelná pouze světle
modrá ochranná vlákna.

Další změny na padesátikoruně vzoru 1994 nejsou tak zřetelné:
• soutisková značka složená z písmen „C“ a „S“ je menší, odlišné je
barevné řešení portrétu, ramene, číselného označení hodnoty „50“
v horní části nepotištěného kuponu na líci i na rubu a značek
pro osoby s vadou zraku,
• podtisky mají jiný tvar, slza uprostřed srdce má jiný tvar,
• mikrotext v pásu vpravo od portrétu je složen z čísel „50“ namísto
písmen „A“ na bankovce vzoru 1993,
• v podtisku nejsou linky šedé barvy.

Letopočet je na bankovce 50 Kč vzoru 1994 vytištěn tiskem z hloubky.
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BANKOVKA 50 Kč
VZOR 1997
Bankovka v hodnotě: 50 Kč
Rozměry: 134 x 64 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Miloš Ondráček
Liniový přepis rubové strany: Václav Fajt

Lícní strana bankovky pod UV osvětlením

Rameno sv. Anežky České v pravém dolním
rohu lícní strany bankovky 50 Kč vzoru 1997
je vytištěno fluorescenční barvou. V papíru
jsou obsažena v UV záření viditelná žlutá
a světle modrá ochranná vlákna.

Platnost

bankovek 50 Kč vzoru 1993 bez grafického symbolu na rubové straně byla ukončena dnem
31. ledna 2007. Datum, do kterého je možná jejich výměna za platné bankovky a mince, bylo stanoveno až při
ukončení platnosti bankovek dalších dvou vzorů na 31. března 2017.

Úpravy provedené STC bankovce velmi prospěly, zejména pokud jde o propracování detailů jak na lícní, tak
na rubové straně. Na bankovce však zůstal jeden relikt z doby počátku přípravy nových československých
bankovek v podobě značky kontrolního soutisku ve tvaru rozložených písmen „C“a „S“ vytištěných na obou stranách bankovky.

Úprava byla zpočátku otázkou časových možností autora návrhů bankovky, který pro ni musel vytvořit novou kresbu celku
a provedení detailů na obou stranách bankovky. Po jejich zhotovení pak bylo nutno upravit tiskové desky v podstatě všech barev
pro tisk obou stran bankovek.

Papír bankovek 50 Kč vzoru 1997 obsahuje viditelná oranžová
ochranná vlákna.
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Tisk: Státní tiskárna cenin, státní podnik, Praha
Vydání do oběhu: 10. 9. 1997
Ukončení platnosti: 31. 3. 2011
Výměna do: 31. 3. 2017

Rubová strana bankovky pod UV osvětlením

Na rubové straně bankovky 50 Kč vzoru
1997 jsou v UV záření viditelná žlutá
a světle modrá ochranná vlákna.

Protože přednost dostaly důležitější dílčí změny na bankovkách, jejichž realizace si nevyžádala tak hluboké
zásahy do tiskových desek, byla první bankovkou s formálně správnou průhledkou obsahující zkratku názvu státu složenou z písmen „Č“ a „R“ až padesátikoruna vzoru 1997 vydaná 10. září téhož roku. Vedle změny značky
kontrolního soutisku došlo na bankovkách k dalším dvěma změnám:
• na líci je letopočet „1997“, papír bankovek obsahuje viditelná oranžová ochranná vlákna; tím se o jeden rozšířil počet
ochranných prvků na českých bankovkách nižších hodnot na šest.

O

d roku 2009 byla výroba bankovek v hodnotě 50 Kč ukončena a v oběhu začaly být nahrazovány bimetalickými mincemi stejné
hodnoty. Na konci března 2011 platnost bankovek v hodnotě 50 Kč
skončila. Jejich výměna je možná do konce března roku 2017.

Letopočet „1997“ je na bankovkách 50 Kč tohoto vzoru vytištěn tiskem
z plochy. V barevném řešení podtisků v porovnání se vzorem 1993
jsou rozdíly.
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BANKOVKA 50 Kč
VZOR 1993

1

2

3

1 – Soutisková značka – průhled,
2 – Detail ramene, 3 – Mikrotext, 9 – Mikrotext

9

VZOR 1994

4

5

6

4 – Soutisková značka – průhled,
12
5 – Detail ramene, 6 – Mikrotext, 12 – Mikrotext

VZOR 1997

7
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8

10 11

7 – Soutisková značka – průhled,
8 – Detail ramene, 10 – Skrytý obrazec – světlý,
11 – Skrytý obrazec – tmavý
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BANKOVKA 100 Kč
VZOR 1993
Bankovka v hodnotě: 100 Kč
Rozměry: 140 x 69 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Miloš Ondráček
Liniový přepis rubové strany: ateliér
tiskárny Thomas De La Rue and Comp. Ltd.

Lícní strana bankovky pod UV osvětlením

V papíru bankovky 100 Kč vzoru 1993
jsou v UV záření viditelná pouze světle
modrá ochranná vlákna.

Karel IV. je osobností často připomínanou na československých i českých penězích. Dlužno přiznat, že
podstatně častěji byl připomínán na mincích k různým výročím, která se k němu nebo k jeho aktivitám vztahují: Karlova univerzita, Karlův most, Karlštejn. To je stručný výčet těch nejčastěji připomínaných. S portrétem
panovníka evropského významu, kterému mj. do značné míry vděčíme i za dnešní podobu Prahy, neměl autor
návrhů na nové české bankovky problémy. V různých Karlem IV. zbudovaných památkách se zachovalo několik
jeho jak malířských, tak sochařských vyobrazení.

P

odle nich měl Karel IV. „velké, poněkud vystouplé oči s převislým horním víčkem, výrazný velký nos s masivními křídly a zvlněním nosního hřbetu. Císař měl hustý knír, který mu splýval až
pod okraj dolní čelisti. Na bradě měl přistřižený krátký vous. Dlouhé a hladké vlasy splývaly císaři až na ramena“. Dále měl císař mít
vysedlé lícní kosti.16

Letopočty na bankovkách 100 Kč vzorů 1993 a 1995 jsou vytištěny tiskem
z hloubky. Liniový přepis podtisku a jeho barevné provedení se na
bankovkách 100 Kč obou uvedených vzorů liší.
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16

Vlček, E.: Jak zemřeli, Academia Praha, 1993, str. 120.

Tisk: Thomas De La Rue and Comp. Ltd.
Vydání do oběhu: 30. 6. 1993
Ukončení platnosti: 31. 1. 2007
Výměna do: datum nebylo stanoveno

Rubová strana bankovky pod UV osvětlením

V papíru bankovky 100 Kč vzoru 1993
jsou v UV záření viditelná pouze světle
modrá ochranná vlákna.

Vedle portrétu je na lícní straně bankovky vyobrazení křížové gotické klenby. Po stranách hlavice, v níž jsou
žebra klenby ukončena, je vyobrazení lícní a rubové strany pražského groše z doby Karla IV. Na rubu dominuje
známá pečeť Karlovy koleje, na níž Karel IV. předává zakládací listinu do rukou patrona české země sv. Václava. Vlevo od ní je umístěna iniciála „K“ z této zakládací listiny.

B

ankovka v hodnotě 100 Kč byla první bankovkou vyrobenou v anglickém Gatesheadu, která byla po měnové odluce dána
v České republice do oběhu na konci prvního pololetí (30. června)
roku 1993. Platnost stokorun vzoru 1993 byla ukončena ke dni
31. ledna 2007.

Podtisk na okraji bankovky 100 Kč vzoru 1993 je barevně méně výrazný
než u bankovek vzorů 1995 a 1997. Liniový přepis vyobrazení pražského groše vlevo od portrétu je na bankovce vzoru 1993 mnohem méně
propracovaný než na bankovkách vzorů 1995 a 1997.
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BANKOVKA 100 Kč
VZOR 1995
Bankovka v hodnotě: 100 Kč
Rozměry: 140 x 69 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Miloš Ondráček
Liniový přepis rubové strany: Václav Fajt

Lícní strana bankovky pod UV osvětlením

V papíru bankovky 100 Kč vzoru 1995
jsou v UV záření viditelná pouze světle
modrá ochranná vlákna.

P

rvní „pražská“ verze stokoruny byla vydána do oběhu 21. června 1995. I na ní bylo provedeno několik
změn, obdobných změnám na padesátikoruně vzoru 1994:
• na líci je letopočet „1995“,
• soutisková značka složená z písmen „C“ a „S“ je menší,
• odlišné je barevné řešení portrétu, gotické klenby uprostřed, ramene,
číselného označení hodnoty „100“ v horní části nepotištěného
kuponu a značek pro osoby s vadou zraku, podtisk ohraničující horní
a spodní okraj bankovky je výraznější než na bankovkách
vzoru 1993,

Liniový přepis podtisku a jeho barevné provedení v okolí podpisu je na
bankovkách 100 Kč vzorů 1995 a 1997 barevně výraznější než
na bankovce vzoru 1993.
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Tisk: Státní tiskárna cenin, státní podnik, Praha
Vydání do oběhu: 21. 6. 1995
Ukončení platnosti:
Výměna do:

Rubová strana bankovky pod UV osvětlením

V papíru bankovky 100 Kč vzoru 1995
jsou v UV záření viditelná pouze světle
modrá ochranná vlákna.

• v dolní části nepotištěného kuponu na rubu je zelenošedou barvou
vytištěn grafický symbol ve tvaru písmene „K“,
• pod tiskovým obrazcem rubu je uprostřed název tiskárny
„STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA“, vpravo jméno autora liniového
přepisu rubu „V. FAJT SC“.

Podtisk na okraji bankovek 100 Kč vzorů 1995 a 1997 je barevně výraznější než u bankovky vzoru 1993. Liniový přepis vyobrazení pražského
groše vlevo od portrétu je na bankovkách vzorů 1995 a 1997 mnohem
propracovanější než na bankovce vzoru 1993.
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BANKOVKA 100 Kč
VZOR 1997
Bankovka v hodnotě: 100 Kč
Rozměry: 140 x 69 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Miloš Ondráček
Liniový přepis rubové strany: Václav Fajt

Lícní strana bankovky pod UV osvětlením
Horní část označení hodnoty „100“ v nepotištěném kuponu na levé straně líce,
vlasy Karla IV. v pravé části portrétu
a rameno v pravém dolním rohu lícní
strany bankovky 100 Kč vzoru 1997 je
vytištěno fluorescenční barvou. V papíru
jsou obsažena v UV záření viditelná žlutá
a světle modrá ochranná vlákna.

V

ydání další verze stokoruny následovalo 15. října 1997. Změny odpovídaly rámci schválenému pro druhou
verzi domácí produkce bankovek původně tištěných v Anglii:
• na líci je letopočet „1997“,
• papír obsahuje oranžová ochranná vlákna,

Papír bankovek 100 Kč vzoru 1997 obsahuje viditelná
oranžová ochranná vlákna.

68

Tisk: Státní tiskárna cenin, státní podnik, Praha
Vydání do oběhu: 15. 10. 1997
Ukončení platnosti:
Výměna do:

Rubová strana bankovky pod UV osvětlením
Na rubové straně bankovky 100 Kč vzoru
1997 jsou v UV záření viditelná žlutá
a světle modrá ochranná vlákna.

• soutisková značka je složena z písmen „Č“ a „R“,
• grafický symbol ve tvaru písmene „K“ je větší než u vzoru 1995.

Letopočet „1997“je vytištěný tiskem z plochy červenou barvou v levém
dolním rohu tiskového obrazce na líci.
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BANKOVKY 100 Kč
VZOR 1993

2

5

8

3

1

1 – Soutisková značka – průhled, 2 – Ochranný proužek – lesk,
3 – Detail ramene, 5 – Ochranný proužek – přímý pohled,
8 – Ochranný proužek – průhled,

9

VZOR 1995

4

4 – Soutisková značka – přímý pohled,
12 – Mikrotext
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VZOR 1997

10 11
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6 – Detail ramene, 7 – Soutisková značka – průhled,
10 – Skrytý obrazec – světlý, 11 – Skrytý obrazec – tmavý
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BANKOVKA 200 Kč
VZOR 1993
Bankovka v hodnotě: 200 Kč
Rozměry: 146 x 69 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Miloš Ondráček
Liniový přepis rubové strany: Václav Fajt

Lícní strana bankovky pod UV osvětlením

V papíru bankovky 200 Kč vzoru 1993
jsou v UV záření viditelná pouze světle
modrá ochranná vlákna.

Jan Amos Komenský je rovněž častým motivem na československých penězích. Jeho první portrét byl již na
pětikoruně z roku 1921 vytištěné podle návrhu Jaroslava Bendy. Byl vyobrazen na dvacetikoruně z roku 1988,
jejímž autorem byl Albín Brunovský. S Komenského portréty, resp. vyobrazeními, se setkáme i na dvou pamětních stříbrných mincích, jedné z roku 1957 a druhé z roku 1992. Porovnáme-li Brunovského dvacetikorunu
a Kulhánkovu dvousetkorunu, snadno můžeme dojít k názoru, že přes výraznou podobu může jít o dvě typově
odlišné osoby.

Kontury hradeb města Naardenu tvoří mikrotext složený z písmen
„SBČS“. V ochranném proužku je viditelné označení hodnoty „200 Kčs“.
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Tisk:
Státní tiskárna cenin, státní podnik, Praha
Vydání do oběhu: 8. 2. 1993
Ukončení platnosti: 31. 1. 2007
Výměna do: datum nebylo stanoveno

Rubová strana bankovky pod UV osvětlením

V papíru bankovky 200 Kč vzoru 1993
jsou v UV záření viditelná pouze světle
modrá ochranná vlákna.

Je možno souhlasit s Kulhánkovým názorem, že Komenský byl všechno možné, jen ne hodný starý pán, který
se nás dívá z některých tradičních portrétů. Člověk, který prožil podstatnou část života v emigraci v Polsku,
v Anglii, Švédsku, Uhrách a Holandsku, který přišel za tragických okolností o dvě manželky a děti a který vydal
více než stovku spisů, musel být nadán mimořádnou silou osobnosti a energií, jež mu umožnila přežít tragedii
osobní i tragedii jeho národa.

Kontury hradeb města Naardenu tvoří mikrotext složený z písmen
„SBČS“. V ochranném proužku je viditelné označení hodnoty „200 Kčs“.
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BANKOVKA 200 Kč
VZOR 1996
Bankovka v hodnotě: 200 Kč
Rozměry: 146 x 69 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Miloš Ondráček
Liniový přepis rubové strany: Václav Fajt

Lícní strana bankovky pod UV osvětlením

V papíru bankovky 200 Kč vzoru 1995
jsou v UV záření viditelná pouze světle
modrá ochranná vlákna.

Hlavním motivem podtisku lícní strany dvousetkoruny vlevo od portrétu je rozevřená kniha zakomponovaná
do půdorysu hradeb města Naardenu. Na bankovkách vydaných do oběhu v době měnové odluky dne 8. února
1993 je vidět, že byly připravovány ještě jako federální bankovky. Mikrotext v podtiskových linkách lemujících
obrys hradeb je tvořen písmeny „SBČS“ a na ochranném proužku je zkratka názvu peněžní jednotky „Kčs“.
Ochranný proužek se správnou zkratkou „Kč“ byl dodán již v příští dodávce bankovkového papíru z papírny
v Louisenthalu.

Tato změna nebyla ve Sbírce zákonů zvlášť publikována. Zkratka „SBČS“ v podtisku byla změněna na vzoru 1996. Hlavní motiv
rubu, spojení dětské ruky a ruky dospělého člověka, symbolizuje
výchovu. Ruce jsou zakomponovány do podtisku, který tvoří otevřená kniha s názvem ORBIS PICTUS. Platnost dvousetkorun vzoru
1993 bez grafického obrazce na rubu byla, stejně jako u předcházejících dvou hodnot, ukončena k 31. lednu 2007. Lhůta pro jejich
výměnu dosud nebyla stanovena.

Kontury hradeb města Naardenu tvoří mikrotext složený z písmen „ČNB“.
V ochranném proužku je viditelné označení hodnoty „200 Kč“.
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Tisk:
Státní tiskárna cenin, státní podnik, Praha
Vydání do oběhu: 14. 8. 1996
Ukončení platnosti:
Výměna do:

Rubová strana bankovky pod UV osvětlením

V papíru bankovky 200 Kč vzoru 1995
jsou v UV záření viditelná pouze světle
modrá ochranná vlákna.

U bankovky v hodnotě 200 Kč je nutno zmínit jednu raritu. Hned v počátcích výroby papíru v bavorském
Louisenthalu obsluha papírenského stroje zřejmě nedopatřením zaměnila cívku s ochranným proužkem pro
dvousetkorunu za cívku s ochranným proužkem pro bankovku zairské banky. Někteří pozorní sběratelé brzy
zjistili, že v oběhu jsou bankovky 200 Kč vzoru 1993, na jejichž ochranném proužku je místo „200 Kč“ text
„Republique du Zaïre“. Cena bankovek s tímto proužkem se podle jejich zachovalosti pohybuje v řádu desítek
tisíc až stovky tisíc korun.

Kontury hradeb města Naardenu tvoří mikrotext složený z písmen „ČNB“.
V ochranném proužku je viditelné označení hodnoty „200 Kč“.
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BANKOVKA 200 Kč
VZOR 1998
Bankovka v hodnotě: 200 Kč
Rozměry: 146 x 69 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Miloš Ondráček
Liniový přepis rubové strany: Václav Fajt

Lícní strana bankovky pod UV osvětlením
Žlutě fluoreskuje horní část „200“, dolní část svislých linek v pravém horním
rohu, vlasy J. A. Komenského vpravo,
rameno a jméno rytce v pravém dolním
rohu.

Na dvousetkoruně vzoru 1996 vydané do oběhu dne 14. srpna 1996 najdeme i změny poněkud odlišné od
změn prvních vydání bankovek ostatních hodnot z roku 1993:
• na líci je letopočet „1996“,
• v konturách půdorysu města Naarden na líci byl mikrotext „SBČS“
nahrazen mikrotextem „ČNB“,
• v dolní části nepotištěného kuponu na rubu je zelenou barvou vytištěn
grafický symbol ve tvaru otevřené knihy.

Podpis viceguvernéra Kysilky vytištěný tiskem z hloubky a letopočet
„1998“ vytištěný tiskem z plochy.
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Tisk:
Státní tiskárna cenin, státní podnik, Praha
Vydání do oběhu: 6. 1. 1999
Ukončení platnosti:
Výměna do:

Rubová strana bankovky pod UV osvětlením

V papíru září žlutá a modrá ochranná
vlákna.

Bankovky dalšího vzoru 1998 byly vydány do oběhu 6. ledna 1999 a jsou zvláštní tím, že je na nich jako na
jediných českých bankovkách podepsán viceguvernér Kysilka zastupující guvernéra Tošovského, který v té době
stál v čele úřednické vlády. Ostatní změny jsou shodné se změnami provedenými na třetích (druhých pražských)
vydáních bankovek vydaných Českou národní bankou:
• na líci je letopočet „1998“,
• papír obsahuje oranžová ochranná vlákna,
• soutisková značka má v průhledu proti světlu podobu spojených
písmen „Č“ a „R“.

Papír bankovek 200 Kč vzoru 1998 obsahuje viditelná oranžová
ochranná vlákna.
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BANKOVKY 200 Kč
VZOR 1993

9

1

1 – Soutisková značka – průhled, 9 – Vodoznak

VZOR 1996

12

4

4 – Soutisková značka – průhled,
12 – Vodoznak

VZOR 1998

7

78

2

5

8

10 11

3

6
2 – Ochranný proužek – lesk,
5 – Ochranný proužek – přímý pohled,
8 – Ochranný proužek – průhled, 7 – Soutisková značka – průhled,
10 – Skrytý obrazec – světlý, 11 – Skrytý obrazec – tmavý,
3 – Mikrotext
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BANKOVKA 500 Kč
VZOR 1993
Bankovka v hodnotě: 500 Kč
Rozměry: 152 x 69 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Václav Fajt
Liniový přepis rubové strany:
ateliér tiskárny
Thomas de la Rue and Comp. Ltd.

Lícní strana bankovky
pod UV osvětlením

V papíru bankovky 500 Kč
vzoru 1993 jsou v UV záření
viditelná pouze světle modrá
ochranná vlákna.

B

ankovka v hodnotě 500 Kč byla dána do oběhu uprostřed léta 1993. Jednalo se o historicky první českou,
resp. československou bankovku s vyobrazením konkrétní ženy jako hlavním motivem lícní strany bankovky.
Obrázky žen na dřívějších bankovkách byly součástí různých alegorií nebo to byly portréty vytvořené českými
malíři v minulosti a převzaté jako nouzové řešení k vytvoření návrhů na bankovky, resp. státovky, bez jakékoli
ideové souvislosti.

Letopočet na bankovkách 500 Kč vzorů 1993 je vytištěn tiskem z hloubky. Liniový přepis podtisku a jeho barevné provedení je odlišné od bankovek dalších tří vzorů vytištěných v STC v Praze.
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Tisk:
Thomas de la Rue and Comp. Ltd.,
United Kingdom

Vydání do oběhu: 21. 7. 1993
Ukončení platnosti: 31. 1. 2007
Výměna do: datum nebylo stanoveno

Rubová strana bankovky
pod UV osvětlením

V papíru bankovky 500 Kč
vzoru 1993 jsou v UV záření
viditelná pouze světle modrá
ochranná vlákna.

R

ozporuplnost životních osudů Boženy Němcové, na jedné straně české spisovatelky a hvězdy pražské
obrozenecké společnosti a na druhé straně ženy umírající v bídě a nemoci, vyjádřil Oldřich Kulhánek na
rubové straně bankovky, na níž vidíme zamyšlenou tvář dívky, kterou z jedné strany obklopují květiny
symbolizující šťastné dětství a na druhé straně trny a bodláky vyjadřující utrpení zralé ženy. Inspirací
či předlohou pro portrét na lícní stranu bankovky byl Hellichův obraz B. Němcové. Původní výraz kresebného
návrhu byl poněkud pozměněn ne zcela přesným ryteckým přepisem.

Podpis je vytištěn tiskem z hloubky. Podtisk na okraji bankovky 500 Kč
vzoru 1993 je barevně méně výrazný než u bankovek dalších tří vzorů.
Liniový přepis okvětních lístků růže v okolí podpisu je na bankovce vzoru
1993 mnohem méně propracovaný než na bankovkách dalších tří vzorů.
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BANKOVKA 500 Kč
VZOR 1995
Bankovka v hodnotě: 500 Kč
Rozměry: 152 x 69 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Václav Fajt
Liniový přepis rubové strany:
Miloš Ondráček

Lícní strana bankovky
pod UV osvětlením

V papíru bankovky 500 Kč
vzoru 1995 jsou v UV záření
viditelná pouze světle modrá
ochranná vlákna.

P

rvní vydání pětisetkoruny bylo především médii kriticky komentováno zejména pro určitou barevnou
podobnost její lícní strany s lícní stranou bankovky v hodnotě 200 Kč. Po převedení výroby do Prahy proto
byly v STC obě strany bankovky 500 Kč před jejím druhým vydáním v roce 1995 ve spolupráci s autorem
návrhu výrazněji upraveny. Lícní i rubová strana se v porovnání s prvním vydáním změnily především v barevnosti jednotlivých částí bankovky. Cílem bylo změnit rozvržení podtiskových linek a odstíny jejich barev
a dosáhnout většího barevného rozdílu mezi oběma vzory bankovky.

Jinak u vydání pětisetkoruny z roku 1995 proběhly změny obvyklé pro první pražské vydání:
• na líci letopočet „1995“,
• soutisková značka složená z písmen „C“ a „S“ je menší,

Letopočet na bankovkách 500 Kč vzorů 1995 je vytištěn tiskem z hloubky.
Podtisk na okraji bankovek 500 Kč vzorů 1995, 1997 a 2009 je barevně
výraznější než u bankovky vzoru 1993.
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Tisk:
Státní tiskárna cenin, státní podnik,
Praha

Vydání do oběhu: 27. 12. 1995
Ukončení platnosti:
Výměna do:

Rubová strana bankovky
pod UV osvětlením

V papíru bankovky 500 Kč
vzoru 1995 jsou v UV záření
viditelná pouze světle modrá
ochranná vlákna.

• odlišné je barevné řešení portrétu, ramene, číselného označení hodnoty „500“ v horní části nepotištěného kuponu
a značek pro osoby s vadou zraku,
• odlišné je barevné řešení podtisků vpravo i vlevo od portrétu,
• v dolní části nepotištěného kuponu na rubu je zelenošedou barvou vytištěn grafický symbol ve tvaru stylizované růže,
• portrét mladé ženy na rubu je vytištěn světlejší barvou, která po obou
stranách přechází do tmavší hnědé barvy,
• pod tiskovým obrazcem rubu je uprostřed název tiskárny
„STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA“, vpravo jméno autora liniového
přepisu rubu „M. ONDRÁČEK SC“.

Mikrotext v pruhu vpravo od portrétu na bankovkách 500 Kč vzorů 1995,
1997 a 2009 je na rozdíl od jednobarevného pruhu na bankovce vzoru
1993 dvoubarevný. Červená barva měla zvýraznit rozdíl proti bankovkám
v hodnotě 200 Kč.
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BANKOVKA 500 Kč
VZOR 1997
Bankovka v hodnotě: 500 Kč
Rozměry: 152 x 69 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Václav Fajt
Liniový přepis rubové strany:
Miloš Ondráček

Lícní strana bankovky
pod UV osvětlením
Horní část označení hodnoty
„500“ v nepotištěném kuponu na
levé straně, jméno spisovatelky
vpravo od portrétu, gilošový obrazec nad ramenem a jméno rytce
v pravém dolním rohu lícní strany
bankovky 500 Kč vzoru 1997 jsou
vytištěny fluorescenční barvou.

Z

měny bankovce prospěly, portrét se stal výraznější, barevné rozdíly vynikly. Další vydání z roku 1998,
označené jako vzor „1997“, rovněž přineslo standardní změny v rámci daného stupně zkvalitnění ochranných prvků.

Papír bankovek 500 Kč vzoru 1997 obsahuje viditelná oranžová
ochranná vlákna.
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Tisk:
Státní tiskárna cenin, státní podnik,
Praha

Vydání do oběhu: 18. 3. 1998
Ukončení platnosti:
Výměna do:

Rubová strana bankovky
pod UV osvětlením
V papíru jsou obsažena v UV
záření viditelná žlutá a světle
modrá ochranná vlákna.

Doplňky:
• na líci je letopočet „1997“,
• v papíru jsou oranžová ochranná vlákna,
• soutisková značka je složena z písmen „Č“ a „R“.

Kontrolní soutisk je složen z písmen „Č“ a „R“.
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BANKOVKA 500 Kč
VZOR 2009
Bankovka v hodnotě: 500 Kč
Rozměry: 152 x 69 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Václav Fajt
Liniový přepis rubové strany:
Miloš Ondráček

Lícní strana bankovky
pod UV osvětlením
Zeleně fluoreskují „500“, jméno
osobnosti, giloše a jméno rytce
vpravo, srdce vlevo dole
a vpravo nahoře.
Žlutě fluoreskují dolní část
„500“, slovní označení hodnoty,
jméno autora návrhu a dvě svislé
linky vpravo nahoře.

B

ankovka v hodnotě 500 Kč se dočkala ještě jedné změny. V rámci programu zvýšení ochrany českých bankovek vyšších hodnot proti padělání schváleného v roce 2005 na bankovce přibyly:
• běločará číslice „500“ a květ petrklíče u portrétu B. Němcové ve
vodoznaku,
• na líci uprostřed nad textem stylizovaná růže vytištěná opticky proměnlivou barvou,
• širší okénkový ochranný proužek (3 mm) s opakujícím se negativním
mikrotextem „ČNB 500 Kč“; barva proužku se mění v závislosti na
úhlu dopadajícího světla,
• žluté kroužky v podtisku na obou stranách bankovky,
• na líci letopočet „2009“.
Opticky proměnlivá barva tvořící stylizovanou rozvitou růži uprostřed
horní části líce bankovky 500 Kč vzoru 2009 se v závislosti na úhlu
dopadajícího světla mění z barvy zlaté v barvu zelenou.
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Tisk:
Státní tiskárna cenin, státní podnik,
Praha

Vydání do oběhu: 1. 4. 2009
Ukončení platnosti:
Výměna do:

Rubová strana bankovky
pod UV osvětlením
Zeleně fluoreskující srdce dole
a vpravo nahoře a číslování.
V papíru jsou obsažena v UV záření
viditelná žlutá a světle modrá
ochranná vlákna.

Na tomto vzoru bankovky je dále novinkou podpis guvernéra „Tůma“.
B

ankovka v hodnotě 500 Kč je bankovkou, která má nejvíce oficiálních vydání označených jako různé vzory. Platnost prvního vydání bankovky v hodnotě 500 Kč z roku 1993 byla stejně jako platnost bankovek nižších
hodnot se stejným letopočtem vydání ukončena 31. ledna 2007.

Podpis guvernéra Tůmy je vytištěn tiskem z plochy. Vlevo od něj prochází bankovou 500 Kč vzoru 2009 široký ochranný proužek s mikrotextem
„500 Kč ČNB“, měnící barvu v závislosti na úhlu dopadajícího světla.
Až k podpisu zasahují kroužky žluté barvy, které jsou součástí podtisku.
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BANKOVKY 500 Kč
VZOR 1993

10 11

1

3

1 – Soutisková značka – průhled,
3 – Mikrotext, 10 – Skrytý obrazec – světlý, 11 – Skrytý obrazec – tmavý,

VZOR 1995

4

6

4 – Soutisková značka – průhled,
6 – Mikrotext

VZOR 1997

9

7 – Soutisková značka – průhled, 9 – Vodoznak

7

VZOR 2009

12
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5
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2 – Ochranný proužek měnící barvu – červená, 5 – Ochranný proužek
měnící barvu – zelená, 8 – Ochranný proužek měnící barvu – průhled,
12 – Vodoznak
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BANKOVKA 1000 Kč
VZOR 1993
Bankovka v hodnotě: 1000 Kč
Rozměry: 158 x 74 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Václav Fajt
Liniový přepis rubové strany:
Václav Fajt

Lícní strana bankovky
pod UV osvětlením

V papíru bankovky 1000 Kč
vzoru 1993 jsou v UV záření
viditelná pouze světle modrá
ochranná vlákna.

František Palacký se na bankovku v hodnotě 1000 Kč vrátil po 50 letech. Platnost tisícikorun z roku 1934,
jejichž autorem byl Max Švabinský, skončila v roce 1942. Palacký je vedle Karla IV. a T. G. Masaryka jednou ze
tří osobností, kterým se za mimořádné zásluhy ve vztahu k českému národu a českému státu přiznávají zvláštní pocty. Jako je Karel IV. nazýván „Otcem vlasti“, je F. Palacký nazýván „Otcem národa“. T. G. Masarykovi,
„presidentu Osvoboditeli“, zvláštní zákon přiznává, že se „zasloužil o stát“.

P

alacký je považován za zakladatele moderní české historické
vědy. Dílo Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě vyjadřuje jeho vědecké, historické a literárně-umělecké názory a vykládá
jeho filosofii české historie. Práci Palackého jako historika připomíná centrální motiv lícní strany. Je na ní vedle portrétu vyobrazen
strom národa, který vychází z bohatých historických kořenů.

Kontrolní soutisk je složen z písmen „C“ a „S“.
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Tisk:
Státní tiskárna cenin, státní podnik,
Praha

Vydání do oběhu: 12. 5. 1993
Ukončení platnosti: 30. 6. 2001
Výměna do: datum nebylo stanoveno

Rubová strana bankovky
pod UV osvětlením

V papíru bankovky 1000 Kč
vzoru 1993 jsou v UV záření
viditelná pouze světle modrá
ochranná vlákna.

Rubová strana bankovky je věnována kariéře Palackého jako politika. Vedle orlice s rozepjatými křídly, která je symbolem Moravy i Slezska, je na rubu tisícikoruny charakteristická silueta věže kroměřížského zámku.
V něm v bouřlivém roce 1848 zasedal Ústavodárný sněm, jehož se Palacký zúčastnil.

Letopočty a podpisy na bankovkách 1000 Kč vzorů 1993 a 1996 jsou
vytištěny tiskem z hloubky.
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BANKOVKA 1000 Kč
VZOR 1996
Bankovka v hodnotě: 1000 Kč
Rozměry: 158 x 74 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Václav Fajt
Liniový přepis rubové strany:
Václav Fajt

Lícní strana bankovky
pod UV osvětlením
Horní část označení hodnoty „1000“
v nepotištěném kuponu na levé straně,
vlasy v pravé části portrétu a pravé rameno, jméno F. Palackého vpravo od
portrétu a pravá část jména rytce
v pravém dolním rohu lícní strany
bankovky 1000 Kč vzoru 1996
fluoreskují zeleně.

L

iniový přepis a rytina portrétu na lícní straně jsou stejně jako rozkresba rubu dílem rytce V. Fajta. Bankovka
v hodnotě 1000 Kč byla do oběhu vydána 12. května 1993 jako druhá z nových českých bankovek. Do konce
srpna 1993 měla v oběhu nahradit kolkované bankovky stejné hodnoty. V roce 1996 byla vydána její druhá podoba, na níž bylo doplněno několik nových ochranných prvků. Některé změny vzoru 1996 proti vzoru 1993:
• na líci je letopočet „1996“,
• papír obsahuje oranžová ochranná vlákna,
• soutisková značka je složena z písmen „Č“ a „R“,
• v horní části lícní strany uprostřed je opticky proměnlivou barvou
vytištěn lipový list,
• v pravé části portrétu je vytištěn svislý iridiscentní pruh, jehož barva
se mění v závislosti na úhlu dopadajícího světla,
• v dolní části nepotištěného kuponu na rubu je modročernou barvou
vytištěn grafický symbol ve tvaru písmene „P“.
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Tisk:
Státní tiskárna cenin, státní podnik,
Praha

Vydání do oběhu: 6. 12. 1996
Ukončení platnosti:
Výměna do:

Rubová strana bankovky
pod UV osvětlením
V papíru jsou obsažena v UV
záření viditelná žlutá a světle
modrá ochranná vlákna.

P

latnost prvního vydání tisícikorun z roku 1993 byla ukončena 30. června 2001. Bankovky tohoto vzoru
se už několik let stahovaly z oběhu při jejich návratu do poboček ČNB a do oběhu byl vydáván pouze vzor
1996.

Opticky proměnlivá barva tvořící stylizovaný lipový list uprostřed horní
části líce bankovky 1000 Kč vzoru 1996 se v závislosti na úhlu dopadajícího světla mění z barvy fialové v barvu zelenou.
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BANKOVKA 1000 Kč
VZOR 2008
Bankovka v hodnotě: 1000 Kč
Rozměry: 158 x 74 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Václav Fajt
Liniový přepis rubové strany:
Václav Fajt

Lícní strana bankovky
pod UV osvětlením
Zeleně fluoreskují horní část
„1000“, jméno osonosti, část
ramene, jméno rytce a lipové
listy vlevo dole a vpravo nahoře.
Modře fluoreskují dolní část
„1000“ a dolní část portrétu.

V roce 2008 pak byla vydána další verze tisícikoruny. V souvislosti s vyšším výskytem falešných bankovek
v prvních letech nového tisíciletí byly přidány další ochranné prvky, jejichž cílem bylo dále usnadnit rozpoznání
padělků bankovek této hodnoty. Tisícikoruny tak začaly v rámci Evropy patřit mezi bankovky s nejvyšším počtem
prvků usnadňujících rozpoznání padělků. Byly na nich prvně aplikovány i některé aktivní ochranné prvky.

Součástí podtisku na bankovce 1000 Kč vzoru 2008 jsou žluté kroužky
dobře viditelné zejména v okolí vodoznaku.
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Tisk:
Státní tiskárna cenin, státní podnik,
Praha

Vydání do oběhu: 1. 4. 2008
Ukončení platnosti:
Výměna do:

Rubová strana bankovky
pod UV osvětlením
Zeleně fluoreskují lipové listy
vlevo dole a vpravo nahoře
a vodorovné číslování.
V papíru jsou obsažena v UV
záření viditelná žlutá a světle
modrá ochranná vlákna.

Některé změny vzoru 2008 proti vzorům 1993 a 1996:
• portrét F. Palackého ve vodoznaku byl doplněn běločarou číslicí „1000“ a lipovým lístkem,
• okénkový ochranný proužek je širší (3 mm) s opakujícím se negativním mikrotextem „ČNB 1000 Kč“; barva proužku
se mění v závislosti na úhlu dopadajícího světla,
• svislý iridiscentní pruh v pravé části portrétu je dvoubarevný,
jeho barvy se mění v závislosti na úhlu dopadajícího světla,
• podtisk na obou stranách bankovky byl doplněn o žluté
kroužky,
• na líci je letopočet „2008“ a podpis guvernéra „Tůma“.
Podpis guvernéra Tůmy a letopočet 2008
jsou vytištěny tiskem z plochy. Vpravo od nich prochází bankovou 1000 Kč
vzoru 2008 široký ochranný proužek s mikrotextem „1000 Kč ČNB“, měnící barvu v závislosti na úhlu dopadajícího světla. Až k podpisu zasahují
kroužky žluté barvy, které jsou součástí podtisku.
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BANKOVKY 1000 Kč
VZOR 1993

1 – Soutisková značka – průhled,

1

VZOR 1996

9

7

8

2 – Iridiscent,
7–8 – Opticky proměnlivá barva, 9 – Vodoznak

2

VZOR 2008

12
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5

10 11

3 – Mikrotext,
6
4 – Soutisková značka – průhled,
5 – Iridiscent,
10 – Skrytý obrazec – světlý, 11 – Skrytý obrazec – tmavý,
12 – Vodoznak
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BANKOVKA 2000 Kč
VZOR 1996
Bankovka v hodnotě: 2000 Kč
Rozměry: 164 x 74 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Miloš Ondráček
Liniový přepis rubové strany:
Miloš Ondráček

Lícní strana bankovky
pod UV osvětlením

V papíru bankovky 2000 Kč
vzoru 1996 jsou v UV záření
viditelná žlutá a světle modrá
ochranná vlákna.

Ž

ivotní osudy Emy Destinnové, stejně jako osudy Anežky Přemyslovny nebo Boženy Němcové, nebyly jednoduché. Vlastním jménem Emílie Pavlína Kittlová si zvolila umělecké jméno po své učitelce zpěvu Marii Loewe Destinn. Po rozpačitém přijetí v Národním divadle v Praze v roce 1900 odjíždí do Německa, kde se stává
sólistkou berlínské opery. V roce 1908 se konečně dočká uznání i v Praze v Národním divadle. Zpívá v londýnské Covent Garden i v newyorské Metropolitní opeře, kde v roce 1910 vystupuje spolu s Enricem Carusem.

V roce 1916 se vrací do Čech, je nařčena ze špionáže a zbytek
války tráví v domácím vězení na svém zámku ve Stráži nad Nežárkou. Za smutnou skutečnost je třeba považovat i to, že přes její
vlastenecká vystoupení v posledních letech války se pro ni po vzniku Československé republiky nenašlo v Praze důstojné uplatnění
a musela i nadále hledat obživu v zahraničí.

Kontrolní soutisk je složen z písmen „C“ a „S“.
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Tisk:
Státní tiskárna cenin, státní podnik,
Praha

Vydání do oběhu: 1. 10. 1996
Ukončení platnosti:
Výměna do:

Rubová strana bankovky
pod UV osvětlením

V papíru bankovky 2000 Kč
vzoru 1996 jsou v UV záření
viditelná žlutá a světle modrá
ochranná vlákna.

D

voutisícikoruna byla poslední českou bankovkou z nové řady O. Kulhánka. S jejím návrhem autor příliš
nespěchal a ani ČNB nepovažovala její urychlené vydání za nezbytně nutné. Vedle portrétu je na levé straně
líce umístěna lyra obklopená vavřínovým věncem. Na rubové straně jsou do stylizovaného písmene „D“ zakomponovány dva strunné nástroje, nad nimi je umístěna hlava Múzy hudby a lyriky.

Podpis guvernéra Tošovského a letopočet na bankovkách 2000 Kč vzoru
1996 jsou vytištěny tiskem z hloubky.
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BANKOVKA 2000 Kč
VZOR 1999
Bankovka v hodnotě: 2000 Kč
Rozměry: 164 x 74 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Miloš Ondráček
Liniový přepis rubové strany:
Miloš Ondráček

Lícní strana bankovky
pod UV osvětlením
Horní část označení hodnoty
„2000“ v nepotištěném
kuponu na levé straně, vlasy
v pravé části portrétu, jméno
umělkyně, obrazec a jméno
rytce v pravém dolním rohu
zeleně fluoreskují.

D

o oběhu byla dvoutisícikoruna prvně vydána až 1. října 1996, v době, kdy některé bankovky už měly za
sebou dvě vydání. Modernizace obíhajících starších vzorů zejména z produkce tiskárny Thomas De La Rue
dostala přednost před bankovkou zcela nového nominálu, jehož hlavním cílem mělo být snížení podílu
bankovek v hodnotě 1000 Kč na oběhu peněz.

Kontrolní soutisk je složen z písmen „Č“ a „R“.
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Tisk:
Státní tiskárna cenin, státní podnik,
Praha

Vydání do oběhu: 1. 12. 1999
Ukončení platnosti:
Výměna do:

Rubová strana bankovky
pod UV osvětlením
V papíru jsou obsažena v UV
záření viditelná žlutá a světle
modrá ochranná vlákna.

Bankovka v hodnotě 2000 Kč se dočkala nového vydání již o tři roky později, v roce 1999. Změny
vzoru 1999 v porovnání se vzorem 1996 byly shodné se změnami, které se v té době uskutečnily i na jiných
bankovkách:

• na líci je letopočet „1999“,
• papír obsahuje oranžová ochranná vlákna,
• soutisková značka je složena z písmen „Č“ a „R“,
• v pravé části portrétu je vytištěn svislý iridiscentní pruh, jehož barva
se mění v závislosti na úhlu dopadajícího světla.

V papíru bankovek 2000 Kč vzoru 1999 jsou obsažena oranžová
ochranná vlákna.
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BANKOVKA 2000 Kč
VZOR 2007
Bankovka v hodnotě: 2000 Kč
Rozměry: 164 x 74 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Miloš Ondráček
Liniový přepis rubové strany:
Miloš Ondráček

Lícní strana bankovky
pod UV osvětlením
Zeleně fluoreskují horní část
„2000“, část vlasů, jméno osobnosti, giloš, jméno rytce a péřové
ozdoby vlevo dole a vpravo nahoře. Červeně fluoreskují dolní část
„2000“, slovní označení hodnoty,
jméno autora návrhu a dvě vodorovné linky vpravo nahoře.

K dalším změnám, kterými ČNB reagovala na výskyt kvalitních padělků vyšších hodnot, dochází u vzoru
2007. Stejně jako u ostatních bankovek hodnot od 500 Kč výše byly tyto změny dány rozhodnutím bankovní rady
z roku 2005.

Vpravo od portrétu je umístěn pruh iridiscentních barev, které jsou
viditelné pouze z určitého úhlu.
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Tisk:
Státní tiskárna cenin, státní podnik,
Praha

Vydání do oběhu: 2. 7. 2007
Ukončení platnosti:
Výměna do:

Rubová strana bankovky
pod UV osvětlením
Zeleně fluoreskují péřové
ozdoby vlevo dole a vpravo
nahoře a vodorovné číslování.
V papíru jsou obsažena v UV
záření viditelná žlutá a světle
modrá ochranná vlákna.

Některé změny vzoru 2007 proti vzorům 1996 a 1999:
• portrét E. Destinnové ve vodoznaku byl doplněn běločarou číslicí „2000“ a drobným ornamentem,
• okénkový ochranný proužek je širší (3 mm) s opakujícím se negativním mikrotextem „ČNB 2000 Kč“; barva proužku
se mění v závislosti na úhlu dopadajícího světla,
• svislý iridiscentní pruh v pravé části portrétu je dvoubarevný, jeho barvy
se mění v závislosti na úhlu dopadajícího světla,
• podtisk na obou stranách bankovky byl doplněn o žluté kroužky,
• na líci je letopočet „2007“ a podpis guvernéra „Tůma“.

Podpis guvernéra Tůmy a letopočet 2007 jsou vytištěny tiskem z plochy.
Až k podpisu zasahují kroužky žluté barvy, které jsou součástí podtisku.
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BANKOVKA 2000 Kč
VZOR 1996

1

1 – Soutisková značka – průhled

VZOR 1999

9

4

10 11

2

6
2 – Iridiscent,
4 – Soutisková značka – průhled, 6 – Mikrotext, 9 – Vodoznak,
10 – Skrytý obrazec – světlý, 11 – Skrytý obrazec – tmavý

VZOR 2007

12
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7

8

5

3

3 – Mikrotext, 5 – Iridiscent, 7–8 – Opticky proměnlivá barva,
12 – Vodoznak
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BANKOVKA 5000 Kč
VZOR 1993
Bankovka v hodnotě: 5000 Kč
Rozměry: 170 x 74 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Miloš Ondráček
Liniový přepis rubové strany:
Václav Fajt

Lícní strana bankovky
pod UV osvětlením

V papíru bankovky 5000 Kč
vzoru 1993 jsou v UV záření
viditelná pouze světle modrá
ochranná vlákna.

P

ětitisícikoruna byla poslední bankovkou vydanou v roce měnové odluky. Malá oslava jejího uvedení do
oběhu se konala 15. prosince 1993 v Pantheonu Národního muzea.

Bankovka nejvyšší nominální hodnoty měla být původně vyrobena v tiskárně v severoanglickém Gatesheadu. Jak již bylo uvedeno, smlouva byla podepsána dříve, než byly návrhy bankovek
k dispozici. První dojem zejména z rubové strany návrhu nové
bankovky způsobil, že vedení peněžního odboru se rozhodlo změnit smlouvu s tiskárnou De La Rue, nechat bankovku v hodnotě
5000 Kč vyrobit v STC a anglické tiskárně nabídnout výrobu dalších padesátikorun jako protihodnotu do původní výše kontraktu.

Negativní linky v hřívě lva v šestiúhelníku vytištěném opticky proměnlivou
barvou směřují dolů.
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Tisk:
Státní tiskárna cenin,
státní podnik, Praha
Vydání do oběhu: 15. 12. 1993
Ukončení platnosti: 30. 6. 2001
Výměna do: datum nebylo
stanoveno

Rubová strana bankovky
pod UV osvětlením

V papíru bankovky 5000 Kč
vzoru 1993 jsou v UV záření
viditelná pouze světle modrá
ochranná vlákna.

D

lužno přiznat, že Angličané, poté co návrh viděli, se příliš nedivili. Změna tiskárny přinesla očekávaný
výsledek a nemůže být pochyb o tom, že změna výrobce vzhledu bankovky 5000 Kč prospěla. Jak už bylo uvedeno u bankovky v hodnotě 50 Kč, i když se anglické tiskárně nedá z profesionálního hlediska nic vyčíst, liniové
přepisy bankovky 5000 Kč zpracované v Anglii by zdaleka nebyly tak precizní jako práce zaměstnanců STC.

Podpis guvernéra Tošovského a letopočet na bankovkách 5000 Kč vzoru
1993 jsou vytištěny tiskem z hloubky.
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BANKOVKA 5000 Kč
VZOR 1999
Bankovka v hodnotě: 5000 Kč
Rozměry: 170 x 74 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Miloš Ondráček
Liniový přepis rubové strany:
Václav Fajt

Lícní strana bankovky
pod UV osvětlením
Zeleně fluoreskují horní část
„5000“, pravá část portrétu,
jméno rytce a polovina
vodorovných linek
vpravo nahoře.

P

okud by někdo chtěl podstoupit nesnadný úkol hodnotit Kulhánkovy portréty na českých bankovkách,
Masarykův portrét by určitě zařadil na vrchol. Kvalitu kresby umocňuje vynikající rytina portrétu, jejímž autorem je Miloš Ondráček. Na líci pětitisícikoruny byla uprostřed v horní části již v roce 1993 poprvé jako
ochranný prvek na českých bankovkách použita opticky proměnlivá barva. I když to není nikde oficiálně uvedeno, dobrý pozorovatel najde v šestiúhelníku s hlavou lva na bankovce z roku 1999
směr linek odlišný od linek na vzoru 1993. Úpravou se dosáhlo
vyššího kontrastu mezi oběma odstíny barvy. Kolem šestiúhelníku s hlavou lva a ve střední části líce ve dvoubarevné stuze jsou
umístěny vynikající mikrotexty. Rubová strana zobrazuje spletí
jemných linek bohatost architektury pražských domů. Uskupení gotických a barokních budov vytváří něco zcela nového, než
na co byla česká veřejnost z předcházejících stokorun zvyklá.
Negativní linky v hřívě lva v šestiúhelníku vytištěném opticky proměnlivou barvou směřují zleva doprava.
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Tisk:
Státní tiskárna cenin,
státní podnik, Praha
Vydání do oběhu: 8. 9. 1999
Ukončení platnosti:
Výměna do:

Rubová strana bankovky
pod UV osvětlením
V papíru jsou obsažena
v UV záření viditelná žlutá
a světle modrá ochranná
vlákna.

R

ealistický pohled na panorama Hradčan s Karlovým mostem byl velmi úspěšně nahrazen zcela novou
kompozicí architektonických prvků pro Prahu velmi typických. Vyjadřuje „genius loci“ Prahy jako tajuplného a záhadného města rabiho Löwa a Franze Kafky, ale i majestátnost sídelního města Karla IV. a Rudolfa II.

V

edle už zmíněných úprav šestiúhelníku s opticky proměnlivou
barvou patří k dalším změnám vzoru 1999 v porovnání se vzorem
1993:
• letopočet vydání „1999“,
• oranžová ochranná vlákna v papíru,
• soutisková značka je složena z písmen „Č“ a „R“,
• svislý iridiscentní pruh vytištěný v pravé části portrétu, jehož barva
se mění v závislosti na úhlu dopadajícího světla,
• modročernou barvou vytištěný grafický symbol ve tvaru lipového
listu v dolní části nepotištěného kuponu na rubu.
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BANKOVKA 5000 Kč
VZOR 2009
Bankovka v hodnotě: 5000 Kč
Rozměry: 170 x 74 mm
Autor návrhu: Oldřich Kulhánek
Rytec portrétu: Miloš Ondráček
Liniový přepis rubové strany:
Václav Fajt

Lícní strana bankovky
pod UV osvětlením

Zeleně fluoreskují horní
část „5000“, pravá část
portrétu, jméno rytce
a polovina vodorovných
linek vpravo nahoře
a lipové snítky vlevo dole
a vpravo nahoře.

D

alší změny v ochranných prvcích byly provedeny v souladu s rozhodnutím bankovní rady z roku 2005
o jejich doplnění a zdokonalení. Stejně jako u bankovek nižších hodnot tyto změny tvoří následující prvky:

• portrét T. G. Masaryka ve vodoznaku byl doplněn běločarou číslicí
„5000“ a vyobrazením sedící orlice,
• okénkový ochranný proužek je širší (3 mm) s opakujícím se negativním mikrotextem „ČNB 5000 Kč“; barva proužku se mění v závislosti na úhlu dopadajícího světla,

Vpravo od portrétu je umístěn pruh iridiscentních barev, které jsou viditelné pouze z určitého úhlu.
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Tisk:
Státní tiskárna cenin,
státní podnik, Praha
Vydání do oběhu: 2009
Ukončení platnosti:
Výměna do:

Rubová strana bankovky
pod UV osvětlením

Zeleně fluoreskují lipové
snítky vlevo dole a vpravo
nahoře a vodorovné
číslování. V papíru jsou
obsažena v UV záření viditelná žlutá a světle modrá
ochranná vlákna.

• svislý iridiscentní pruh v pravé části portrétu je dvoubarevný, jeho
barvy se mění v závislosti na úhlu dopadajícího světla,
• podtisk na obou stranách bankovky byl doplněn o žluté kroužky,
• na líci je letopočet „2009“ a podpis guvernéra „Tůma“.

Podpis guvernéra Tůmy a letopočet 2009 jsou vytištěny tiskem z plochy.
Až k podpisu zasahují kroužky žluté barvy, které jsou součástí podtisku.
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BANKOVKY 5000 Kč
VZOR 1993

9

1

1 – Soutisková značka – průhled, 9 – Vodoznak

VZOR 1999

VZOR 2009

3
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2–5 – Ochranný proužek měnící barvu, 3 – Mikrotext,
4 – Soutisková značka – průhled, 6 – Mikrotext,
7–8 – Opticky proměnlivá barva, 10 – Skrytý obrazec – světlý,
11 – Skrytý obrazec – tmavý

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

113

ČESKÉ MINCE

ČESKÁ MINCOVNA
M

Razicí stroje

incovna v Jablonci nad Nisou má historii nepoměrně kratší
než tiskárna bankovek v Praze. Výroba mincí v ní byla zahájena
1. 7. 1993 ražbou padesátihaléřů, které se do té doby razily v mincovně v Hamburku. Zájem o výrobu mincí tehdejší vedení kdysi
světoznámé jablonecké Bižuterie projevilo na podzim roku 1992.
Nabídlo kapacitu razicích lisů Gräbener a Komatsu, které se používaly k lisování kovových součástek štrasové bižuterie, a „kvalitní
lidský potenciál“. Na rozdíl od jiných českých podniků, rovněž specializovaných na lisování kovů za studena, se však budoucí mincovna nezajímala o peníze na výstavbu nových provozů apod., ale
o podmínky, za nichž by ČNB byla ochotna mince od nové české
mincovny odebírat. Stejně jako u bankovek jsou i pro potenciálního dodavatele mincí podmínky dvě: kvalita a cena. Budoucí vedení mincovny navázalo kontakty s mincovnami sousedních zemí,
zejména mincovnou ve Vídni a v Hamburku, i s výrobci strojů
a zařízení potřebných pro provoz mincovny. Byly provedeny stavební úpravy potřebné ke zřízení samostatného provozu a na leasing byly nakoupeny razicí stroje a redukční stroj. Jako značná výhoda se později ukázala rytecká tradice sklářů ze severních Čech,
neboť Bižuterie v té době disponovala nejméně dvěma desítkami
kvalitních rytců pracujících na přípravě razidel kovových součástek bižuterních výrobků. Ti nejlepší byli vybráni do nového provozu mincovny.

V

Stroj na počítání kotoučků (střížků)

letech 1993 a 1994 byla do Jablonce převedena z Hamburku
a Winnipegu výroba dalších oběžných mincí. Německá a kanadská
mincovna pomohly vyřešit problém s výrobou oběžných mincí pro
měnovou odluku. Po úspěšném převedení výroby mincí pro oběh
do domácí mincovny bylo nutné najít mincovnu schopnou razit
v požadované kvalitě i pamětní mince z drahých kovů. Ražba pamětních mincí se musela řešit s určitou perspektivou a s garancemi,
že standard kvality bude trvale dodržován. Nastalo období hledání,
ve kterém bylo v průběhu dvanácti měsíců vydáno pět pamětních
stříbrných dvousetkorun vyrobených ve čtyřech různých mincovnách. Prioritou pro výběr partnera byla kvalita vyrobených mincí.
Kritérii kvality byla např. schopnost redukovat detaily ze sádrového
modelu do dvacetkrát menších ocelových razidel, ostrost vyraženého reliéfu, kvalita povrchu vyražených mincí, schopnost vyrábět
mince ve špičkové kvalitě apod.

P

rvní pamětní mince vydaná v závěru roku 1993 k 1. výročí ústavy České republiky a mince vydaná v roce 1994 k 650. výročí
založení pražského arcibiskupství a položení základního kamene
ke katedrále sv. Víta byly vyrobeny v mincovně ve Vídni.
Nůž frézky vytváří redukovaný reliéf návrhu do
ocelového válce
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M

ünze Österreich, jedna z nejstarších evropských mincoven
vlastněná Rakouskou národní bankou, se zdála být přirozeným
partnerem pro další spolupráci. Do Vídně je blíže než do Kremnice
a o kvalitě stříbrných i zlatých mincí z produkce tamní mincovny
nikdy nebyl důvod pochybovat. I cenové nabídky byly velmi příznivé. Střízlivě nahlíženo však bylo nutno zájem vídeňské mincovny
o spolupráci s ČNB chápat tak trochu jako akt dobré vůle. Mincovna, která v jednom roce produkovala dvacet tun zlatých mincí,
tzv. vídeňských filharmoniků pro východní Asii, určitě nemohla
pohlížet na 350 kg stříbrných mincí ročně pro ČNB jako na obchod století. Riziko jejího výběru spočívalo tedy i v tom, že ČNB
by v žádném případě nepatřila z obchodního hlediska k prioritním
partnerům. Nic na tom nemohly změnit ani nadstandardní neformální vztahy s vedením vídeňské mincovny.

Horní část razicího stroje s podavačem střížků

Nepříliš dobrou zkušenost ze spolupráce s velkou mincovnou
získala ČNB vzápětí. Britská Royal Mint připravovala na rok 1994
rozsáhlý projekt emise pamětních mincí k 50. výročí invaze Spojenců v Normandii. Do projektu se měly zapojit státy, jejichž vojska se invaze v červnu 1944 zúčastnila. Přizvána byla i Česká republika. První zklamání přišlo v podobě návrhu smlouvy, z něhož
vyplývalo, že Royal Mint nabízí podmínky, které zřejmě standardně nabízela v obchodech s rozvojovými zeměmi. Návrh až příliš
připomínal nabídku na odkoupení mincovního regálu, výhradního
práva vydávat mince jménem určitého státu. To je praxe, kterou
ČNB nehodlala připustit. Po delších jednáních byla nakonec uzavřena smlouva na ražbu stanoveného počtu mincí v běžné17 a špičkové18 kvalitě za dohodnuté ceny. Pokud by mincovna měla zájem,
mohla by si podle smlouvy pro své stálé zákazníky na své náklady
vyrazit další mince, za které by ČNB obdržela „royalty“, určité procento z rozdílu mezi výrobní a prodejní cenou. I tady však došlo
k diskuzi, neboť Royal Mint měla představu, že tuto možnost bude
využívat po dobu časově neomezenou, zatímco ČNB souhlasila
s ražbou pouze do konce roku 1994.

Kontrola redukce podle modelu

Další zklamání přišlo v podobě kvality předložených odražků.
Redukce návrhů nebyla dobrá, u odražků v obou kvalitách byly
zřejmé chyby v detailech, které mohl pečlivější rytec opravit. Mincovna přislíbila nedostatky odstranit a byl dohodnut termín dodávky. Při přejímce dodaných mincí však byla ČNB nucena konstatovat,
že na každé minci je nějaká závada: zalisované kousky kovu, nečistoty, skvrnky na povrchu. Zásilku bylo nutno přetřídit kus po
kuse a vybrat ty, které bylo možno prodat. Více než třetinu zásilky
však bylo nutno výrobci vrátit.
17
18

Mince v běžné kvalitě mají rovnoměrně lesklý povrch na obou stranách.
Mince ve špičkové kvalitě mají zrcadlově lesklou základní plochu mince a jemně matovaný reliéf.

Rytecká úprava redukce
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ČESKÁ MINCOVNA
Náklady na přetřídění i dopravné nesl výrobce. Mincí však bylo
dodáno nižší než sjednané množství a do oběhu bylo možno je vydat jen se zpožděním. Nepříjemná zkušenost ovlivnila rozhodování
o budoucím výrobci a stabilním obchodním partnerovi.

V

ýroba v pořadí třetí pamětní mince v roce 1994 k 125. výročí
zahájení provozu první koněspřežné městské tramvaje v Brně byla
zadána mincovně v Kremnici. Bývalá federální československá
mincovna provedením dodaných mincí překvapila a dodala mince
v takové kvalitě, že si pamětníci troufli označit je za to nejlepší, co
kdy Kremnica do Prahy dodala.
Redukční stroj

O ražbu českých pamětních stříbrných mincí projevila značný

Razidlo, mincovní kruh, čistý střížek a vyražená
mince

zájem i nově vzniklá mincovna v Jablonci nad Nisou. Problém byl
ovšem v tom, že v tomto směru neměla vůbec žádné zkušenosti.
Vzhledem k pozitivním výsledkům při ražbě oběžných mincí se
vedení peněžního odboru ČNB rozhodlo zadat ražbu poslední pamětní mince pro rok 1994 do Jablonce. Vydání mince s námětem
životního prostředí podle návrhu Ladislava Kozáka v roce 1994
nebylo vázáno na konkrétní datum, což poskytovalo určitý prostor pro případnou novou redukci či rozsáhlejší korektury nástrojů. Mincovna neměla předtím žádnou šanci si něco podobného
vyzkoušet, neboť pro ražbu stříbrných mincí zakoupila nový lis
a zkušební odražky byly zhotoveny ještě za přítomnosti montérů
dodavatelské firmy. Slibovaný kvalitní lidský potenciál zaměstnanců mincovny ve zkoušce obstál, a když zástupce vídeňské mincovny viděl první mince ve špičkové kvalitě, uznale konstatoval:
„Ty jsou lepší než naše“. O výrobci pamětních mincí z drahých
kovů pro nejbližší období tak bylo rozhodnuto. Po třech nejstarších
evropských mincovnách s nejdelší tradicí ražby mincí, z nichž dvě
patřily k těm největším, byla ražba českých mincí z drahých kovů
zadána nejmladší a v té době nepochybně nejmenší mincovně
v Evropě. Nic ale není jisté. Česká mincovna musí pravidelně každých pět let svou pozici jako dodavatel českých mincí obhajovat
v zadávacím řízení. Jako vždy rozhodují kvalita a cena.

Spolupráce

s vídeňskou mincovnou však přetrvává. Ve Vídni
jablonecká mincovna odebírá stříbrné i zlaté střížky (kotoučky),
z nichž se české mince z drahých kovů razí. ČNB se účastní jednání o jejich kvalitě. Jednání o cenách nikoliv, neboť ceny střížků jsou
součástí cenové nabídky na ražbu mincí pro další období.
Balení mincí
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D

alší výhoda umístění mincovny ve městě s tradicí uměleckých
výrobků se projevila později, po zahájení výroby pamětních mincí.
Na jablonecké Střední uměleckoprůmyslové škole byla otevřena
nástavba mincovní a medailérské tvorby v podobě vyšší odborné
školy, jejíž studenti a absolventi se zapojili do soutěží na návrhy
českých pamětních mincí. Tím se výrazně zvýšila konkurence mezi
výtvarníky, která se projevuje především novými názory a novým
přístupem ke tvorbě návrhů a přispívá k větší pestrosti realizovaných mincí.

V

roce 1995 se název firmy Bižuterie, a. s., změnil na Bižuterie
Česká mincovna, a. s. Vzhledem ke klesající výrobě bižuterie byl
mateřský podnik v posledních letech několikrát restrukturalizován.
V roce 2004 se mincovna stala divizí společnosti ORNELA, a. s., od
roku 2005 byla divizí společnosti Jablonex Group, a. s. Problémy
se netýkaly mincovny, která však zřejmě nebyla dále schopna sama
financovat hospodaření celého podniku a požadavky majitelů.

Dvoubarevné střížky mincí 50 Kč

D

ivize mincovna byla ze společnosti Jablonex Group, a. s.,
v září 2009 vyčleněna a byla založena Česká mincovna, a. s., jako
samostatný právní subjekt. V březnu 2010 byla prodána novému
majiteli, společnosti Monetica, a. s. Nová společnost převzala závazky předcházející společnosti. Dodávky mincí nebyly v žádném
případě ohroženy.

Razicí stroj

Výstupní kontrola vyražených mincí
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OBĚŽNÉ MINCE
V

ýběr návrhů na mince byl celkem jednoduchý. Materiál s názvem „Nová soustava československých mincí“
byl schválen 25. listopadu 1991. Pak byla vypsána soutěž na návrhy nových federálních mincí a na jaře roku
1992 již byly k dispozici první odražky mincí v hodnotě 50 haléřů podle návrhu, jehož autorem byl Jiří Prádler.
Další příprava společných mincí pak byla vzhledem k politickému vývoji pozastavena. Prázdninové dohody
mezi vedoucími představiteli ODS a HZDS dovolily ukončit část úvah o dalším postupu konkrétními závěry.
V přípravě mincí a bankovek společného státu nemělo smysl dále pokračovat.

Dne 12. října 1992 schválila bankovní rada návrh soustavy mincí České republiky. Objevily se v ní některé
nové prvky, např. mince jiného tvaru než kulaté a mince ze dvou kovů. Mince ve tvaru víceúhelníků v hodnotách
2 Kč (jedenáctihran) a 20 Kč (třináctihran) byly novinkou stejně jako bimetalová mince v hodnotě 50 Kč. Nově
vyražená padesátikoruna vypadala velmi atraktivně, přesto však bylo pro českou veřejnost překvapením, když jí
byla v anketě pořádané prestižním americkým numizmatickým nakladatelstvím Krause Publications ve spolupráci s Americkou numizmatickou asociací (ANA) udělena cena mince roku (Coin of the year – COTY) v kategorii
The Best Trade Coin pro rok 1993. Zatímco česká media rozšiřovala nepravdivé zprávy o tom, že středy padesátikorun vypadávají a mince jsou nekvalitní, v zahraničí dvoubarevné kovové padesátikoruny slavily úspěch.
Celá sada českých mincí sama o sobě byla v době svého vzniku velmi ekonomická, neboť haléřové hodnoty
byly vyráběny z hliníku, který byl v té době velmi levný, a mince od koruny výše měly ocelové jádro a pouze na
povrchu byly pokryty vrstvou barevných kovů: niklu, mědi a mosazi. Vedle nízké ceny mají takto konstruované
mince díky specifickým fyzikálním vlastnostem své výhody i při kontrole jejich pravosti v prodejních, hracích
a výherních automatech. Poněkud nedoceněna zůstala spolupráce s tehdejší Unií nevidomých a slabozrakých
při přípravě návrhů mincí. Představitelé sdružení osob s vadou zraku ocenili, že padesátihaléř má střídavě vroubkovanou hranu, že dvoukoruna a dvacetikoruna jsou hranaté a že koruna a desetikoruna mají hranu vroubkovanou, zatímco pětikoruna a padesátikoruna hranu hladkou.

J

ak již bylo uvedeno, bankovní rada SBČS na svém 9. zasedání dne 12. října 1992 schválila návrh soustavy
českých mincí a návrh postupu při vydávání mincí České republiky. Protože bylo zřejmé, že dosavadní obchodní
partner SBČS, Štátná mincovňa v Kremnici, bude mít dost starostí s výrobou nových slovenských mincí, byla dne
19. října vypsána soutěž na ražbu a dodávky českých mincí. Jak bývá v takových soutěžích obvyklé, zvítězili
uchazeči, kteří disponovali výrobní kapacitou na výrobu střížků. Smlouvu na dodávky mincí v hodnotě 1 Kč,
2 Kč a 5 Kč, které mají ocelové jádro a jsou pokoveny vrstvou niklu, získala kanadská Royal Canadian Mint,
jejímž dodavatelem kovových kotoučků pro ražbu mincí byla firma Sherrit Gordon v kanadském městě
Fort Saskatchewan. Hliníkové mince haléřových hodnot a mince v hodnotách 10 Kč, 20 Kč a 50 Kč, které rovněž mají ocelové jádro, ale jsou plátované a galvanicky pokovené mědí nebo mosazí, se razily v německém
Hamburku. Dodavatelem střížků byla firma Deutsche Nickel AG ze Schwerte, která oficiálně předložila cenovou
nabídku jako účastník výběrového řízení. Soutěž byla vyhodnocena ve třetí listopadové dekádě. S výjimkou návrhů na haléřové hodnoty nebyly sádrové návrhy na jednotlivé nominály ještě k dispozici.

U haléřových mincí byly použity návrhy, které se umístily v soutěži na nové federální mince na jaře roku 1992
na druhém místě. Vítězné návrhy už byly totiž použity na přípravu výroby federálních mincí. Autorství si tak prohodili u desetihaléře a padesátihaléře Jiří Prádler a Vladimír Oppl a místo návrhu slovenského výtvarníka
Miroslava Ronaie, který v soutěži na dvacetihaléř získal první cenu, byl realizován návrh Jaroslava Bejvla.
O zpracování návrhů na mince korunových hodnot byli požádáni zkušení výtvarníci, u nichž se zcela správně
předpokládalo, že by s přípravou sádrových modelů neměli mít problémy. Jako studijní práce si v létě roku 1992
zkusili připravit návrhy na korunové mince, které pak byly vyhodnoceny v omezené neanonymní soutěži.
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N

ávrh s vyobrazením svatováclavské koruny vybraný pro korunu a návrh na dvoukorunu s gombíkem z doby
Velké Moravy byly dílem Jarmily Truhlíkové-Spěvákové. Jiří Harcuba na pětikorunu umísil stylizovaný Karlův
most, Ladislav Kozák na desetikorunu brněnský Petrov a na bimetalickou padesátikorunu panorama Prahy. Pro
dvacetikorunu byl vybrán návrh s vyobrazením sochy sv. Václava, se kterým se Vladimír Oppl původně zúčastnil
soutěže na jednokorunu. Sádrové návrhy si mincovny odvážely ještě před podepsáním smluv, v nichž zbývalo
dojednat poslední detaily. Aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám čekáním na zasedání bankovní rady, byl
ředitel peněžního odboru zmocněn ke konečným rozhodnutím o podobě mincí a bankovek jednotlivých hodnot
s tím, že bude bankovní radu o přijatých rozhodnutích dodatečně informovat.

Počty mincí z obecných kovů vyrobených v jednotlivých letech
50 Kč

28 936

18 500

20 261

25 000

38 555

17 000

33 000

23 000

9 530 800

36 722 250

20 Kč

15 714 646

27 500

20 999 990

25 000

8 253 507

9 869 778

2 099 000

23 000

19 500

14 200

10 Kč

10 062 799

27 500

23 646

18 750 000

2 259 740

17 000

33 000

23 000

10 095 300

10 514 200

5 Kč

28 931

27 500

21 348 485

25 000

38 940

17 000

25 033 000

23 000

11 619 500

19 914 200

2 Kč

27 500

26 119 500

20 944 574

25 958 000

15 662 556

17 000

33 000

30 023 000

26 269 500

25 421 200

1 Kč

9 698 500

21 813 550

26 248 156

15 915 000

20 999 940

17 000

27 100 000

14 173 000

29 619 200

38 370 600

50 haléřů

15 755 940

21 427 500

26 249 788

41 551 000

935 145

36 817 000

40 033 000

35 023 000

19 500

20 haléřů

31 468 585

44 427 500

23 490

25 000

10 haléřů

52 499 940

41 527 500

81 499 490

3 025 000

2000

2001

2002

2005

2006

2007

2003

2004

2008

2009
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MINCE 10 HALÉŘŮ
VZOR 1993

Autor návrhu: akademický sochař Jiří Prádler
Materiál: Al 990; Mg 10
Hmotnost: 0,6 g
Průměr: 15,5 mm
Síla (výška): 1,7 mm
Hrana: hladká
Mincovna:

1993 Hamburgische Münze, Hamburg,

po 1. 7. 1993 česká mincovna (viz strana 154)

Vydání do oběhu: 12. 5. 1993
Ukončení platnosti: 31. 10. 2003
Výměna do: 31. 10. 2009
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MINCE 20 HALÉŘŮ
VZOR 1993

Autor návrhu: Jaroslav Bejvl
Materiál: Al 990; Mg 10
Hmotnost: 0,74 g
Průměr: 17 mm
Síla (výška): 1,7 mm
Hrana: vroubkovaná
Mincovna: 1993 Hamburgische Münze, Hamburg,
po 1. 7. 1993 česká mincovna (viz strana 154)

Vydání do oběhu: 12. 5. 1993
Ukončení platnosti: 31. 10. 2003
Výměna do: 31. 10. 2009
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MINCE 20 HALÉŘŮ
VARIANTA 1998

VZOR 1993

Autor návrhu: Jaroslav Bejvl
Materiál: Al 990; Mg 10
Hmotnost: 0,74 g
Průměr: 17 mm
Síla (výška): 1,7 mm
Hrana: vroubkovaná
Mincovna: Bižuterie Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou
Vydání do oběhu: 1. 1. 1998
Změna: byla upravena kompozice rubové strany. Sedmiúhelník na rubu byl pootočen tak, aby každý
vrchol sedmiúhelníku na straně lícní půlil protilehlou stranu sedmiúhelníku na rubu mince.

Ukončení platnosti: 31. 10. 2003
Výměna do: 31. 10. 2009

124

MINCE 50 HALÉŘŮ
VZOR 1993

Autor návrhu: akademický sochař Vladimír Oppl
Materiál: Al 990; Mg 10
Hmotnost: 0,9 g
Průměr: 19 mm
Síla (výška): 1,7 mm
Hrana: střídavě hladká a vroubkovaná
Mincovna: 1993 Hamburgische Münze, Hamburg,
po 1. 7. 1993 česká mincovna (viz strana 154)

Vydání do oběhu: 12. 5. 1993
Ukončení platnosti: 31. 8. 2008
Výměna do: 31. 8. 2014
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MINCE 1 Kč
VZOR 1993

Autor návrhu: akademická sochařka Jarmila Truhlíková-Spěváková
Materiál: ocel pokovená niklem
Hmotnost: 3,6 g
Průměr: 20 mm
Síla (výška): 1,85 mm
Hrana: vroubkovaná
Mincovna: 1993 Royal Canadian Mint, Ottawa,
od 1994 česká mincovna (viz strana 154)

Vydání do oběhu: 9. 6. 1993
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MINCE 2 Kč
VZOR 1993

Autor návrhu: akademická sochařka Jarmila Truhlíková-Spěváková
Materiál: ocel pokovená niklem
Hmotnost: 3,7 g
Průměr: 21,5 mm
Síla (výška): 1,85 mm
Hrana: hladká
Mincovna: 1993 a 1994 Royal Canadian Mint, Ottawa,
od 1994 česká mincovna (viz strana 154)

Vydání do oběhu: 9. 6. 1993

127

MINCE 5 Kč
VZOR 1993

Autor návrhu: akademický sochař Jiří Harcuba
Materiál: ocel pokovená niklem
Hmotnost: 4,8 g
Průměr: 23 mm
Síla (výška): 1,85 mm
Hrana: hladká
Mincovna: 1993 a 1994 Royal Canadian Mint, Ottawa,
od 1994 česká mincovna (viz strana 154)

Vydání do oběhu: 9. 6. 1993
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MINCE 10 Kč
VZOR 1993

Autor návrhu: akademický sochař Ladislav Kozák
Materiál: ocel plátovaná a pokovená mědí
Hmotnost: 7, 62 g
Průměr: 24,5 mm
Síla (výška): 2,55 mm
Hrana: vroubkovaná
Mincovna: 1993 Hamburgische Münze, Hamburg,
od 1994 česká mincovna (viz strana 154)

Vydání do oběhu: 12. 5. 1993
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MINCE 10 Kč
VZOR 2000

Autor návrhu: akademický sochař Ladislav Kozák
Materiál: ocel plátovaná a pokovená mědí
Hmotnost: 7,62 g
Průměr: 24,5 mm
Síla (výška): 2,55 mm
Hrana: vroubkovaná
Mincovna: Bižuterie Česká mincovna, a. s., Jablonec nad Nisou
Vydání do oběhu: 12. 1. 2000

131

MINCE 20 Kč
VZOR 1993

Autor návrhu: akademický sochař Vladimír Oppl
Materiál: ocel plátovaná a pokovená mosazí
Hmotnost: 8,43 g
Průměr: 26 mm
Síla (výška): 2,55 mm
Hrana: hladká
Mincovna: 1993 a 1994 Hamburgische Münze, Hamburg,
od 1995 česká mincovna (viz strana 154)

Vydání do oběhu: 12. 5. 1993
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MINCE 20 Kč
VZOR 2000

Autor návrhu: akademický sochař Vladimír Oppl
Materiál: ocel plátovaná a pokovená mosazí
Hmotnost: 8,43 g
Průměr: 26 mm
Síla (výška): 2,55 mm
Hrana: hladká
Mincovna: Bižuterie Česká mincovna, a. s., Jablonec nad Nisou
Vydání do oběhu: 12. 1. 2000
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MINCE 50 Kč
VZOR 1993

Autor návrhu: akademický sochař Ladislav Kozák
Materiál: mezikruží – ocel plátovaná a pokovená mědí, střed – ocel plátovaná mosazí
Hmotnost: 9,7 g
Průměr: 27,5 mm
Síla (výška): 2,55 mm
Hrana: hladká
Mincovna: 1993 a 1994 Hamburgische Münze, Hamburg,
od 1995 česká mincovna (viz strana 154)

Vydání do oběhu: 7. 4. 1993
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PAMĚTNÍ MINCE
E

mise pamětních stříbrných mincí ČNB takřka plynule navázala na emisní politiku SBČS. Dokumentuje to
událost z konce roku 1992. Historie československých pamětních stříbrných mincí skončila v prosinci roku 1992
emisí tří mincí státu, který už za pár dní měl přestat existovat. Byla to pětisetkoruna ke 100. výročí založení
tenisového svazu, stokoruna k 1000. výročí založení Břevnovského kláštera a stokoruna ke 100. výročí založení
Muzeální slovenské společnosti. Tyto tři poslední mince se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky se vztahovaly k výročím, která měla být oslavována až v roce 1993, a do plánu emise pamětních mincí
byly zařazeny ještě vládou ČSSR na jaře roku 1989.

P

ři přípravě zákona o ČNB nikdo nepochyboval o tom, že nová centrální banka bude v tradici staré sedmdesát let pokračovat. Naopak, pozice ČNB byla i v tomto směru posílena. Počátky tradice sahají do roku 1923, kdy
byly vydány číslované jubilejní svatováclavské dukáty k 5. výročí vzniku ČSR. V roce 1928 byla vydána stříbrná
desetikoruna k 10. výročí vzniku ČSR. V roce 1937 pak byla vydána pamětní stříbrná dvacetikoruna připomínající
budoucím generacím úmrtí T. G. Masaryka. Spoluautorem návrhů na dukáty a autorem návrhu na desetikorunu
a na rubovou stranu dvacetikoruny s portrétem TGM byl zakladatel československého mincovnictví Otakar Španiel,
který se po roce 1918 velmi angažoval i v obnovení provozu kremnické mincovny. Lícní strana dvacetikoruny byla
převzata z oběžné stříbrné dvacetikoruny z roku 1933, jejímž autorem byl Jaroslav Horejc.

Po válce tradice pokračovala poněkud rozporuplně v letech 1947 až 1952. Vedle mincí k 600. výročí založení
Univerzity Karlovy a k 700. výročí jihlavského horního práva byly vydány mince, z nichž bylo zřejmé, že
nový režim bude chtít mince využívat i jako nástroj propagace své ideologie. Mince vydané k 70. výročí
narození J. V. Stalina v roce 1949 a o dva roky později k 30. výročí založení KSČ s portrétem K. Gottwalda toho
byly dokladem.

Autorem návrhu všech mincí z té doby byl Otakar Španiel a všechny byly raženy v Kremnici z poměrně chudé
slitiny obsahující 500/1000 stříbra.

P

o reformě v roce 1953 došlo k obnovení ražby v letech 1954 a 1955, kdy bylo dvěma mincemi připomenuto
10. výročí Slovenského národního povstání a čtyřmi mincemi různých nominálních hodnot 10. výročí osvobození Československa. Mezi sběrateli je dnes z těchto mincí vyhledávaná zejména vzhledem ke svým parametrům pouze velká mince v hodnotě 100 Kčs o průměru 40 mm a hmotnosti 24 g, ražená v roce 1955 ze slitiny
obsahující 900/1000 stříbra.

V

roce 1957 byly vydány dvě stříbrné mince v hodnotě 10 Kčs, jedna s portrétem J. A. Komenského k 300. výročí vydání díla Opera didactica omnia a druhá s portrétem Ch. J. Willenberga k 250. výročí založení inženýrských
škol v Praze. Autorem obou portrétů byl František David, pozdější profesor na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

V polovině 60. let začíná krátké, ale velmi úspěšné období, na které zejména chtěla ČNB navázat. Byl schválen plán emise pamětních mincí, na jejich návrhy se vypisovaly veřejné soutěže a v komisi, která návrhy hodnotila, byl vůdčí osobností dodnes vzpomínaný doc. Jiří Mašín, historik a pedagog na pražské Akademii výtvarných
umění. Jako autoři návrhů na československé pamětní mince se poprvé zapisují do historie Karel Lidický, Milan
Knobloch, Jiří Harcuba, Zdeněk Kolářský, Ladislav Kozák, Petr Formánek, Vladimír Oppl a řada dalších. Soutěží
se začali zúčastňovat studenti pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové i Akademie výtvarných umění.
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N

ávrhy na mince vyjadřovaly zadaná témata civilní nepatetickou symbolikou se zcela novými přístupy
ke kompozici mincí. Řada mincí z tohoto období je dodnes sběrateli vyhledávána především pro své výtvarné
kvality.

O

d počátku sedmdesátých let však opět nabývají na váze ideologická kriteria, a to jak při vypisování témat
pamětních mincí, tak při hodnocení jejich návrhů. Přesto si však československé pamětní mince zachovaly
vysokou výtvarnou úroveň, i když při hodnocení dostávaly přednost návrhy v duchu tradičního akademismu
a jen zcela výjimečně byl vybrán návrh s novými prvky. Zlom nastal po vydání mince k 50. výročí událostí
17. listopadu 1939. Jako by samo pojetí mince předznamenalo tragiku i slávu tohoto data.

KOMPETENCE A ODPOVĚDNOST ČNB
J

iž citovaný „perestrojkový“ zákon z konce roku 1989 přenesl na SBČS kompetence vydávat peníze obecně.
Významný pokrok, pokud šlo o emisi pamětních mincí, pak znamenal zákon o ČNB, v jehož § 12 je stanoveno,
že ČNB má výhradní právo vydávat bankovky a mince, jakož i mince pamětní. Dalším klíčovým ustanovením je
§ 16 odst. 2, který konstatuje, že mince z drahých kovů, pamětní mince a mince ve zvláštním provedení určené
ke sběratelským účelům mohou být prodávány za ceny odlišné od jejich nominální hodnoty. Neméně důležité
je zmocňovací ustanovení § 22 písm. a), podle kterého ČNB stanoví právním předpisem nominální hodnoty,
rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti bankovek a mincí a jejich vydání do oběhu. Pokud tato
ustanovení shrneme, můžeme velmi zjednodušeně konstatovat, že ČNB má právo vydávat mince s libovolnými
náměty a k libovolným příležitostem, v jakýchkoliv parametrech a nominálních hodnotách a prodávat je za ceny,
jaké uzná za vhodné. Na druhou stranu ČNB převzala obrovský závazek spočívající v odpovědnosti za kvalitu
mincí z obsahového i formálního hlediska. Konečná rozhodnutí při vydávání peněz přijímá podle organizačního
řádu ČNB bankovní rada.

Možnost prodávat za ceny vyšší, než je nominální hodnota, přineslo do emise pamětních mincí určitou
stabilitu parametrů mincí jednotlivých nominálů. V minulosti se československý stát držel pravidla, že mince
nemohou být do oběhu vydávány jinak než za jejich nominální hodnotu. Cena drahých kovů tak zcela přirozeně ovlivňovala parametry mincí. Díky změnám ceny stříbra se můžeme v období let 1954 až 1992 setkat
s pamětními stříbrnými stokorunami čtyř různých velikostí, hmotností i různých obsahů stříbra ve slitině. Stříbrné
pětadvacetikoruny vydané v šedesátých letech byly větší než stokoruny ze sedmdesátých let a v desetikorunách
z té doby bylo více stříbra než v o dvacet let mladších padesátikorunách.

Při ceně 20 Kč za 1 gram stříbra jen cena kovu obsažená v současných dvousetkorunách dosahuje 240 Kč.
Podle předlistopadové právní úpravy mohla soustavu zákonných peněz doplňovat pouze vláda nařízením.
Vláda rovněž rozhodovala o vydání jednotlivých druhů pamětních mincí i o jejich parametrech. Popis pamětních
mincí vyhlašovalo ministerstvo financí vyhláškou.

Podle § 22 písm. a) zákona o ČNB je to od roku 1993 česká centrální banka, která o všech těchto záležitostech rozhoduje a která tak může velmi pružně reagovat jak na aktuální události, tak na situaci na trhu.

V

ýznamnou změnu přinesla i pravidla týkající se oběhu peněz. V minulosti povinnost přijímat pamětní mince
jako zákonné peníze bez jakýchkoliv výjimek působila občas problémy. Prodavači v obchodech, kteří tyto mince
neznali, je odmítali přijímat a SBČS se musela vyjadřovat ke sporům „kdo je v právu“, jejichž jádrem bývala zpravidla lidská malichernost. Na druhou stranu se občas stalo, že někdo v tísni zaplatil mincí ve špičkové kvalitě,
kterou předtím vyňal z obalu. Taková mince tak byla pro numizmatický trh ztracená, neboť její lesklý povrch byl
dotekem prstů poznamenán.

Podle nové úpravy jsou pamětní mince z drahých kovů povinny přijímat pouze banky a ČNB, ostatní subjekty
včetně fyzických osob mohou přijetí takových mincí odmítnout.
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V

láda Československé socialistické republiky zanechala nové instituci vybavené potřebnými kompetencemi emisní plán schválený v lednu roku 1989 na pět let dopředu
(1991 až 1995) v takové podobě, že v něm nebylo nutno dělat žádné škrty z „ideologických“ důvodů. Vzhledem k vývoji událostí však bylo nutno vynechat pamětní minci plánovanou k 75. výročí vzniku Československé republiky a slovenská témata byla
po rozdělení ČSFR nahrazena náměty novými: pro rok 1993 to bylo 1. výročí Ústavy České republiky, pro rok 1994 nově 650. výročí založení pražského arcibiskupství
a položení základního kamene ke katedrále sv. Víta a 125. výročí zahájení provozu první
koněspřežné tramvaje v Brně. Tyto změny už v plánu emise pamětních mincí schválila
bankovní rada ČNB, která také stanovila nové parametry pamětních mincí: nominální
hodnotu 200 Kč, průměr 31 mm, hmotnost 13 g a ryzost slitiny, z níž měly být mince
raženy, stanovila na 900/1000 stříbra. Emisní plán na rok 1994 byl ještě doplněn o pamětní minci k 50. výročí vylodění spojenců v Normandii v rámci již zmíněného velkého
mezinárodního projektu, do kterého byla přizvána i Česká republika.

Dne 4. května 1995 bankovní rada ČNB schválila plán emise pamětních stříbrných
mincí na léta 1996 až 2000. Výběr témat byl poněkud jednodušší než v době federace, neboť nebylo nutno vyhledávat slovenská výročí. Avšak z jiného pohledu, vzhledem
k tomu, že se výrazně rozšířil prostor o tematické oblasti, které dříve byly tabu, vznikal
problém, kterému z námětů dát na pamětních mincích přednost.

Systém pětiletých plánů emise pamětních mincí zůstal zachován. Mají svoji nespornou výhodu v tom, že dovolují rovnoměrně rozvrhnout data vyhlášení soutěžních podmínek a uzávěrek soutěží, takže si výtvarníci mohou předem vybrat soutěže, kterých se
budou chtít zúčastnit. Také mincovna může s určitou perspektivou plánovat výrobu.

P

ři přípravě plánu emise ČNB spolupracuje s celou řadou vládních i nevládních institucí, organizací a sdružení. Žádné návrhy na vydání mincí nezapadnou, ale jsou zaregistrovány, a pokud je téma dostatečně zajímavé a návrh je podán v dostatečném časovém
předstihu, má šanci se dostat do širšího výběru pro další období. Určitou zdrženlivost
ČNB zachovává při posuzování návrhů na vydání pamětních mincí, u nichž navrhující
jednoznačně sleduje úsporu svých vlastních nákladů na propagaci příslušného výročí.
Kritériem při posuzování jaké téma vybrat je význam události, která má být mincí oslavena (historická, současná, světová, evropská, celostátní, regionální apod.). Při výběru
se přihlédne i k tomu, zda při některém předcházejícím výročí nebyla pamětní mince
vydána, neboť ČNB se snažila a snaží o jejich námětovou pestrost. Ani pětiletý plán
emise však není tabu. Podle potřeby jsou plány zejména s ohledem na aktuální události rozhodnutími bankovní rady doplňovány. Všechny plány od roku 1996 byly doplňovány nebo měněny, od roku 2004 pak zejména v souvislosti s členstvím České republiky
v Evropské unii.
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Plán pamětních mincí na léta 1991 až 1995 se původně vztahoval pouze na pamětní stříbrné mince. Na jaře roku 1994 však bankovní rada schválila návrh na vydání sady čtyř zlatých mincí nazvané Koruna česká. Vydání této sady mincí dne 4. října 1995 bylo symbolicky spojeno s vyhlášením plné směnitelnosti české koruny dne
1. října 1995. Klíčovým dokumentem byl v tomto směru zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, který toho dne nabyl účinnosti. Mince všech čtyř hodnot se razily s letopočty
1995, 1996 a 1997, z toho s letopočtem 1995 pouze v běžné kvalitě, s letopočtem 1996
v běžné i ve špičkové kvalitě a s letopočtem 1997 pouze ve špičkové kvalitě.

D

ůvody pro vydání zlatých mincí byly dva. ČNB měla v zásobách zlato, které bez přepracování nebylo obchodovatelné (různé zlomky, poškozené, a proto jinak
než za cenu zlata neobchodovatelné zlaté mince apod.). Přepracování do formy obchodovatelného zlata by bylo nákladné, a proto bylo jako východisko zvoleno použití přepracovaného zlata na ražbu zlatých mincí. Náklady na výrobu polotovarů
(střížků) pro ražbu mincí ze slitiny o stanovené ryzosti byly zahrnuty do ceny mincí. Druhým důvodem byla skutečnost, že zlaté mince se v Evropě i ve světě staly výhodným obchodním artiklem, a bylo zřejmé, že český trh na takové mince čeká.19
Po diskuzích, zda mají být mince vydány v parametrech typických pro dukáty (ryzost Au
0,9861/9, hrubá hmotnost 3,49 g) a jejich násobky, byly vybrány parametry odvozené
od troyské unce (hrubá hmotnost uncové mince činí 31,107 g a ryzost slitiny je 999.9).
Na nových zlatých mincích byly představeny volné repliky na motivy čtyř historických
mincí v minulosti vydávaných v zemích Koruny české: třídukátu slezských stavů, tolaru
moravských stavů, českého malého groše a pražského groše.

Sada čtyř pamětních mincí k 650. výročí státnických aktivit Karla IV. započatých v roce
1348 navázala na předchozí úspěšnou sadu Koruna česká. Mince byly vydány ve čtyřech
stejných nominálních hodnotách a ve stejných velikostních a kvalitativních parametrech
jako sada předcházející. Poněkud se však změnil způsob výběru návrhů. Místo neomezené
anonymní soutěže byla vypsána omezená neanonymní soutěž, do níž bylo vyzváno šest
výtvarníků: J. Bejvl, akad. sochař J. Harcuba, akad. sochař L. Kozák, akad. sochař V. Oppl,
akad. sochařka J. Truhlíková-Spěváková a akad. sochař M. Vitanovský. Soutěže se bez
nároku na vypisovací odměnu mohli zúčastnit i další výtvarníci. I tato sada byla velmi
úspěšná. Mince v hodnotě 10 000 Kč s námětem založení Nového Města pražského,
jejímž autorem je Vladimír Oppl, obdržela prestižní cenu COTY udělovanou nakladatelstvím Krause Publications spolu s ANA jako nejlepší zlatá mince za rok 1999. Mince byly
raženy s letopočty 1998 a 1999, z toho s letopočtem 1998 v běžné i ve špičkové kvalitě,
s letopočtem 1999 pouze ve špičkové kvalitě.

Cyklus zlatých mincí Deset století architektury, který následoval, byl součástí plánu emise
pamětních mincí na léta 2001 až 2006 schváleného bankovní radou ČNB dne 3. února 2000.
Byl inspirován krátce předtím probíhající stejnojmennou výstavou na Pražském hradě. Při přípravě cyklu spolupracovala ČNB s pracovníky správy Pražského hradu, kteří se na velkolepé
a velmi úspěšné výstavě věnované historii architektury v českých zemích podíleli.
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19

Seznam zlatých mincí, které splňují kritéria stanovená v čl. 344, odst. 1 bodě 2 směrnice Rady 2006/112/ES
(zvláštní režim pro investiční zlato).

Při výběru objektů na mince se zcela záměrně vyhýbali Praze a soustřeďovali se na
méně známé reprezentanty daného období v různých částech republiky. V soutěžích na
návrhy mincí pro tento cyklus se skrývala celá řada úskalí, jichž si ne všichni autoři návrhů byli zcela vědomi. Vystihnout charakter architektonického stylu v nízkém reliéfu
a ve velmi omezeném prostoru a neupadnout při tom do popisnosti bylo velmi náročné.
Svědčí o tom skutečnost, že v řadě soutěží nebylo možné vybrat vhodný návrh hned
napoprvé a že většina jich pokračovala užšími soutěžemi autorů těch návrhů, které při
prvním hodnocení členové komise považovali za nejslibnější pro další úpravy.

S

ada byla ražena v nově stanovených parametrech pro zlaté mince v hodnotě 2000 Kč
tj. průměr 20 mm, hmotnost 1/5 oz (6,22 g) a stejná ryzost zlata 999.9.

Vydání řady zlatých mincí Kulturní památky technického dědictví, schválené v rámci
plánu emise na léta 2006 až 2010, bylo inspirováno pracovníky Národního památkového ústavu a Národního technického muzea v Praze, kteří se rovněž podíleli na výběru
námětů. Stejně jako u předcházejících deseti mincí reprezentujících různé architektonické styly byly vybírány především památky mimopražské, reprezentující různé obory.
Z hlediska ztvárnění byla tato řada ještě obtížnější než mince vyjadřující charakteristiku
architektonických slohů. Je nutno vzít v úvahu, že podstatná část technických památek
je datována do 19. století a že podobnost prvků industriální architektury předminulého
století opět sváděla ke značné podobnosti jednotlivých mincí. Řada byla námětově i obchodně velmi úspěšná. Náklad vyrobených mincí se rychle zvyšoval a od pátého námětu
v pořadí byly mince raženy na hranici bankovní radou schváleného limitu. Tehdejší ekonomická situace by mohla svádět k úvaze, že ne vždy to bylo zásluhou výtvarné kvality
mincí. Ve druhé polovině daných pěti let se začínaly projevovat příznaky bankovní krize
a veřejnost začínala do zlata masově investovat. Zlaté mince vydávané ČNB se staly pro
investory prioritou, neboť jako mince vyhovující kriteriím investičního zlata ve smyslu
evropských předpisů byly a jsou obchodovány bez daně z přidané hodnoty. Mince byly
vydávány v parametrech dříve stanovených pro mince v hodnotě 2500 Kč o hmotnosti
čtvrtiny troyské unce: průměr 22 mm, hmotnost 7,777 g o ryzosti zlata 999.9. Protože
naprostá většina zájemců kupovala výrazně dražší mince ve špičkové kvalitě, nebyla
hodnota zlata jediným důvodem, proč byly mince velmi brzy prodány.

S

ada mincí zobrazujících mosty v České republice, která je součástí emisního plánu na
léta 2011 až 2015, navazuje na obě předcházející řady zlatých mincí, neboť zobrazuje mosty
jako technické památky postavené v různých architektonických stylech. Výjimku tvoří reprezentant dřevěných mostních konstrukcí, legendární dřevěný most v Lenoře, u kterého začínala řada vodáků své první splutí Vltavy. I při přípravě řady „mostů“ ČNB spolupracovala
s Národním památkovým ústavem. Velký zájem o mince z řady „technických památek“ byl
jedním z důvodu pro zvýšení hmotnosti zlatých mincí z ¼ oz na ½ oz (15,55 g) a pro výběr
parametrů již dříve zvolených pro zlaté mince v hodnotě 5000 Kč: průměr 28 mm, hmotnost
15,55 g a „čtyřdevítková“ ryzost 999.9 zlata ve slitině.
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TÉMATA A PLÁN RAŽBY
Plán emise mincí z drahých kovů na léta 2011 až 2015, schválený bankovní radou
8. června 2009, přinesl vedle nových parametrů sady zlatých mincí ještě několik dalších
novinek. Počínaje rokem 2011 se změnila slitina, z níž se razí pamětní stříbrné dvousetkoruny. Místo dosavadních 900/1000 slitina obsahuje 925/1000 stříbra. Průměr i hmotnost mince zůstávají stejné.

Vedle pamětních stříbrných dvousetkorun se každý rok vydává pamětní stříbrná mince v hodnotě 500 Kč, která připomíná významnou osobnost české kultury, a to v roce:
•
•
•
•
•

2011 básníka a spisovatele Karla Jaromíra Erbena,
2012 malíře a grafika Jiřího Trnku, velkou postavu českého animovaného filmu,
2013 jednoho z nejvýznamnějších českých tenoristů Beno Blachuta,
2014 grafika Jiřího Koláře,
2015 českého národního buditele a divadelníka Václava Tháma.

S

tříbrné pětisetkoruny mají hmotnost 25 g, průměr 40 mm a jsou stejně jako dvousetkoruny raženy ze slitiny obsahující 925/1000 stříbra.

E

misní plán zahrnuje i vydání uncových zlatých mincí v hodnotě 10 000 Kč o hmotnosti
31,107 g zlata a průměru 34 mm, ražených ze slitiny obsahující 999.9 zlata. V roce 2012 je
to mince k 800. výročí Zlaté buly sicilské, v roce 2013 mince k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje a v roce 2015 mince k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.

Z uvedeného výčtu vyplývá, že v období uplynulých dvaceti let byla při přípravě plánu

ražeb pro ČNB prioritou námětová pestrost vydávaných pamětních mincí. Vedle našich
slavných osobností z různých oborů, historických výročí i aktuálních událostí politického
charakteru atd. zůstával prostor pro události světového významu a jejich výročí, včetně
významných sportovních akcí.

K

e konci května 2012 bylo v oběhu více než 1,7 milionů pamětních stříbrných mincí
a více než 200 tisíc zlatých mincí. Jejich nominální hodnota přesahovala 1 mld. Kč.

Zpočátku byl mezi sběrateli větší zájem o mince v běžné kvalitě. Např. stříbrných dvousetkorun z roku 1994
k 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení základního kamene ke katedrále sv. Víta bylo v běžné
kvalitě vydáno 23 488 kusů a ve špičkové kvalitě pouze 2 489 kusů. Tomu odpovídá i skutečnost, že tato mince
ve špičkové kvalitě patří mezi nejdražší české pamětní stříbrné mince. Někdy na přelomu tisíciletí se poměr začal obracet. V současné době je v oběhu 28 636 dvousetkorun „rabi Löw“ z roku 2009. V běžné kvalitě jich je
v oběhu „pouze“ 11 116 kusů, zatímco mincí ve špičkové kvalitě je mezi sběrateli 17 520 kusů.

U

zlatých mincí byly změny počtů různých kvalit rovněž výrazné. Zpočátku se jich razilo zhruba stejné množství,
pak zájem o mince ve špičkové kvalitě výrazně narostl. Nejpočetnější zastoupení mají mezi sběrateli mince z cyklu
„technické památky“ – most ve Stádlci: celkem 13 973 kusů. Z nich 10 886 je ve špičkové kvalitě a pouze 3 087 v kvalitě běžné.
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Veřejné soutěže na návrhy mincí
Za zcela přirozené se po roce 1993 považovalo pokračovat při výběru návrhů na
mince v systému neomezených anonymních soutěží, které se řídily a řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku o veřejné soutěži. Původní obavy, že po rozpadu federace se okruh výtvarníků, kteří se budou soutěží účastnit, výrazně sníží, se nenaplnily. Většina českých výtvarníků, kteří se soutěží zúčastňovali v minulosti, se jich
i v současnosti účastní buď pravidelně, nebo výběrově podle zájmu o konkrétní téma.
V některých soutěžích se objevují jména slovenských výtvarníků, kteří již v několika
případech v českých soutěžích zvítězili. Zvlášť výrazným přínosem pro kvalitu soutěží
bylo založení pomaturitního specializačního studia na Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou20 v roce 1995 a o rok později otevření Vyšší odborné školy se
zaměřením na raženou medaili a minci. Studenti školy se začali zapojovat do soutěží na
české mince a někteří z nich se stali důstojnými konkurenty renomovaných výtvarníků.
Množina výtvarníků, kteří se dnes účastní soutěží, zahrnuje tvůrce prakticky čtyř generací; vedle dvacetiletých studentů také věhlasné výtvarníky s letopočtem narození před
rokem 1930. Velmi silná je i střední generace, jejíž zástupci začali soutěžit většinou již
v sedmdesátých letech. Do soutěží je zpravidla předkládáno 25 až 40 návrhů, někteří
výtvarníci předkládají i více návrhů s variantami. Největší počet návrhů byl paradoxně
předložen u dvou portrétních mincí. Paradoxně proto, že zpracovat portrét osobnosti
na minci je velmi náročné a řada návrhů bývá vyřazována již v 1. kole hodnocení především proto, že podoba osobnosti na návrhu se v naprosté většině případů rozchází
s realitou. V soutěži na pamětní minci ke 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického
v roce 2003 bylo předloženo 57 podání, za nimiž se skrývalo 60 návrhů lícní a 61 návrhů
rubové strany. V soutěži byla k realizaci vybrána kombinace lícní strany Jiřího Harcuby
a rubu Pavla Jekla. U ještě obtížnějšího portrétu básníka Vítězslava Nezvala byl předložen téměř stejný počet – 59 návrhů lícní strany a 61 návrhů rubové strany. V soutěži na
minci s portrétem V. Nezvala zvítězil a svůj návrh realizoval jeden ze zkušených portrétních medailérů Ladislav Kozák, který jako předlohu využil Nezvalovu karikaturu od
Adolfa Hoffmeistra.

N

aopak nejméně návrhů (15 návrhů lícní a 17 návrhů rubové strany) bylo předloženo v soutěži na návrh pamětní mince k 50. výročí vítězství nad fašismem. Abstraktní téma příliš mnoho výtvarníků neoslovilo. Brilantně si s tímto tématem naopak poradila
Mgr. Jitka Jelínková.

Výtvarníci, kteří se již některé soutěže zúčastnili, jsou o vyhlášení soutěží informováni
písemně zasílanými podmínkami, které lze také nalézt na internetových stránkách ČNB.
Pro nejhodnotnější návrhy se stanoví ceny ve výši 40 000 Kč, 25 000 Kč a 18 000 Kč
pro 1., 2. a 3. cenu. Autorovi, jehož soutěžní návrh je realizován, se vyplácí odměna
za užití díla (převedení reprodukčního práva k ražbě neomezeného počtu mincí) a za
výtvarnou spolupráci při realizaci v celkové částce 50 000 Kč. Podmínky pak dále upravují výši odměn v případech, kdy je realizován jiný návrh než ten, kterému byla udělena
1. cena, nebo pokud je soutěž zrušena a není realizován žádný z návrhů.

Tuto školu, tehdy ještě s názvem Odborná rytecká škola, navštěvoval na konci 19. století Otakar Španiel,
autor prvních mincí Československé republiky.
20
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A

kademický sochař Jiří Dostál realizoval svoji zatím jedinou polovinu pamětní
mince již v roce 1969, kdy byli s Jiřím Harcubou spoluautory stříbrné pětadvacetikoruny ke 100. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně. V úvodu této části je uveden proto,
že je duchovním otcem i realizátorem myšlenky založit při Střední uměleckoprůmyslové
škole v Jablonci nad Nisou dvouleté specializační studium zaměřené na raženou minci
a medaili a že po roce byla tato specializace akreditována jako vyšší odborné studium.
Dnes se jablonecká škola jmenuje Střední uměleckoprůmyslová škola a vyšší odborná škola
a J. Dostál je jejím ředitelem. O výsledcích jeho práce vypovídá především suchá statistika. Čtrnáct ze 33 autorů českých pamětních mincí z drahých kovů má se školou něco
společného. Jsou to žáci, bývalí žáci, učitelé, resp. bývalí žáci a dnes učitelé, kteří jsou
autory nebo spoluautory 37 ze současných cca 120 pamětních mincí z drahých kovů.
Někteří z nich realizovali pouze jednu, ale ti nejúspěšnější se už blíží desítce realizací. Počet realizací však nemůže být jediným kritériem úspěšnosti. K nim by bylo nutno
připočítat i druhé a třetí ceny nebo návrhy, které byly původně k realizaci navrženy, ale
u nichž bankovní rada dala přednost návrhu jinému.

Z

autorů, jejichž návrhy na mince již byly realizovány, k jablonecké líhni patří v abecedním pořádku David Čermák, Miroslava Česlová, Martin Dašek, Vojtěch Dostál,
Petr Horák, Zuzana Hubená, Luboš Charvát, Pavel Jekl, Jitka Jelínková, Lenka Nebeská,
Josef Oplištil, Petr Pyciak, Lukáš Rudolf a Josef Šafařík.

Petr

Horák a Luboš Charvát, oba učitelé na jablonecké škole, jsou zkušenými
medailéry a ostřílenými účastníky soutěží, kteří patří k těm, kdož svou účastí v soutěžích garantují jejich vysokou úroveň. P. Horák je autorem portrétů P. J. Šafaříka
a Petra Voka. L. Charvátovi svědčila řada zlatých mincí „technické památky“. Podle jeho návrhů se realizovaly tři z nich, na nichž uplatnil svůj smysl pro detail.
Ten se projevil i na rubové straně mince ke 150. výročí narození Mikoláše Alše, na níž je
přepis Alšovy kresby mladého muže na koni. Alšova grafika v jemném reliéfním detailu
patří na mincích ve špičkové kvalitě spolu s Opplovou kyticí ze Svolinského bankovky 20 Kčs k nejobdivovanějším. Autorem lícní strany mince k Alšovu výročí je
P. Pyciak. Jeho kombinace drobnopisných heraldických zvířat s novorenesančním
ornamentem ladí s Charvátovou stranou rubovou. O rok dříve byla podle návrhu P. Pyciaka
realizována mince k 250. výročí úmrtí K. I. Dientzenhofera.

Z mladších učitelů a bývalých žáků školy je nutno vyzvednout J. Oplištila a V. Dostála.

Oba perfektně ovládají řemeslo a oba jsou autory několika velmi kvalitních portrétů.
U V. Dostála je třeba ocenit především obsahové spojení lícní a rubové strany (např.
Přemyslovci, Hlávka, Keplerovy zákony). J. Oplištil je poněkud univerzálnější v nápadech
a dokáže si dobře poradit i s jinými náměty (např. kašna v Kutné Hoře z cyklu Deset století architektury, Klementinum a zdymadlo pod Střekovem z cyklu „technické památky“).
J. Šafařík poutá pozornost Komise pro posuzování návrhů na české peníze svými návrhy,
na nichž akcentuje dané téma zcela odlišným způsobem, než je obvyklé. Jedním z dominujících prvků na jím navržených mincích je písmo, které nezapře inspiraci v některých medailích J. Harcuby a které zpočátku bylo tématem pro dlouhé diskuze při hodnocení
Šafaříkových návrhů v soutěžích (zavedení jednotné měny euro, Karlův most, rabi Löw).
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S

tejný rozruch na počátku devadesátých let působila svými návrhy i Jitka Jelínková,
která se už, bohužel, soutěží na mince neúčastní. Pojetí jejích mincí k výročí Ústavy České
republiky z roku 1994 a k 50. výročí vítězství nad fašismem z roku 1995 je neopakovatelné.

Jak velkou roli může v soutěži sehrát originální nápad, potvrzují návrhy dalších bývalých

studentů školy. Částí skleněné krychle, kterou Z. Hubená použila na návrhu mince ke 150. výročí Střední uměleckoprůmyslové školy v Kamenickém Šenově a do níž zakomponovala
rytá heraldická zvířata, texty i logo školy, autorka připomněla tradice školy ve výuce rytí
skla a dala základ jedné z nejzajímavějších mincí, které byly od roku 1993 vydány.

Další absolvent, Martin Dašek, vytvořil „hravý“ návrh mince k 200. výročí zahá-

jení výuky na pražské konzervatoři vyobrazující hudební nástroje a navozující náladu
komorní hudby a její jemnosti. M. Dašek je dále autorem návrhu na zlatou minci
5000 Kč vyobrazující barokní most v Náměšti nad Oslavou. David Čermák zaujal komisi velmi zdařilou kompozicí rubové strany mince k FIS mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci, která koresponduje s logem mistrovství na straně lícní.
Lukáš Rudolf použil jako předlohy pro návrh rubové strany mince k 200. výročí
Akademie výtvarných umění Kupkova obrazu Dvoubarevná fuga. Kompozici obrazu přizpůsobil i kompozici lícní strany s heraldickými zvířaty a v soutěži zvítězil.
Ve výčtu absolventů je nutno připomenout i P. Jekla a jeho portrét „velebného kmeta“
Jaroslava Vrchlického. M. Česlová umístila fragment stránky přepisu notového záznamu
části „Adagietto“ z 5. symfonie Gustava Mahlera na návrh lícní strany mince kompozičně
vyváženěji než J. Oplištil na svém návrhu a pro realizaci mince ke 150. výročí narození
G. Mahlera byla vybrána kombinace návrhů jich obou: Oplištilův portrét a Česlové lícní
strana. Lenka Nebeská při přípravě návrhů na pamětní minci ke 100. výročí narození filmového režiséra Karla Zemana správně vsadila na kouzelnou atmosféru jeho figurek z posledních filmů a její návrh mince zazářil v přehršli Nautilů a Albatrosů.

K

onkurence v soutěžích je velmi tvrdá. Fakt, že se učitelé zapojují do stejných soutěží jako žáci, je výrazem jejich obrovské pokory a odvahy jít se svou kůží na trh, na
kterém mají všichni stejnou šanci. To ostatně bývalo zvykem i v minulosti, kdy se soutěží
účastnili studenti i pedagogové pražské UMPRUM. Po Otakaru Španielovi je nejznámějším a nejuznávanějším autorem československých a českých pamětních stříbrných mincí zcela jistě akademický sochař Jiří Harcuba. Tvorbě návrhů na pamětní stříbrné mince se věnuje od poloviny šedesátých let minulého století a lze konstatovat, že v jejich
druhé polovině patřil k nejvýraznějším autorům. Jeho přínos spočíval v pojetí modelace odchylující se od tradičního provedení španielovské školy, inovaci v oblasti písma
i dynamických lvech ve státních znacích na mincích. Padesátikorunu k 50. výročí ČSR
z roku 1968 inspirovanou antikou a expresivně pojatou pětadvacetikorunu k 25. výročí Slovenského národního povstání podle jeho návrhů oceňují sběratelé dodnes nejvýše
z pamětních mincí ražených v době společného Československa. Stal se žijícím klasikem
a legendou. Jeho osobitý přístup ke zpracování motivů na mincích je na druhé straně zdrojem častých diskuzí o tom, zda jsou jeho návrhy nejvhodnější pro realizaci.
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P

opisný až fotografický přístup je něčím, co je Harcubovi zcela cizí. Už výsledek první
soutěže, v níž zvítězil, se stal předmětem diskuze. Námětem jeho návrhu na pamětní desetikorunu ke 100. výročí položení základního kamene Národního divadla v Praze z roku
1968 byla dynamicky pojatá Schnirchova triga ze střechy divadelní budovy. Výběr nezávislou komisí však přinesl problém. Ti, kdož realizaci vybraného návrhu měli schválit, se
pozastavili nad tím, že se u koní nemohou dopočítat nohou, a nemohli se smířit ani s tím,
že známý symbol není zobrazen jako fotografie. Tři koně měli předních nohou dohromady jen pět a zadní dokonce pouze tři. Symbol budovy v tomto provedení však na návrhu
mince rázem přestal představovat statické sochařské dílo, ale vznosnou myšlenku, která se
postavením Národního divadla naplnila.

P

ro mladší generaci studentů byl J. Harcuba doslova ikonou. Kvůli medaili, na níž
vyjádřil svůj názor na okupaci Československa vojsky varšavské smlouvy v roce 1968,
musel z UMPRUM odejít, aby se do této školy po listopadu 1989 vrátil jako první rektor
zvolený ve svobodných akademických volbách. Mezitím si odpykal i čtyřměsíční trest odnětí svobody za trestný čin pobuřování. Přednášel a přednáší na výtvarných školách v USA,
Velké Británii, Německu a Japonsku a tam všude také vystavoval.

K

aždá ze 16 mincí realizovaných podle návrhu J. Harcuby by zasloužila samostatný
rozbor. Zmiňme velmi působivou stříbrnou minci k 50. výročí založení Organizace Severoatlantické smlouvy, na níž je ztvárněna plastika umístěná u vstupu do sídla NATO
v Bruselu, která je jak symbolem ochrany, tak hrozby. Ze zlatých mincí si určitě přízeň získala mince z cyklu Deset století architektury zobrazující vrcholnou renesanci, štíty domů
ve Slavonicích. Rytci Ivanu Eymanovi, který v mincovně rytecky upravoval nástroje pro
výrobu razidel této mince, se o sgrafitových psaníčkách na rubové straně muselo zdát ještě
dlouho po jejím vydání do oběhu.

K

Jiřímu Harcubovi je třeba dodat ještě jednu zajímavost. Byl iniciátorem myšlenky
uspořádat na návrhy mincí zcela volnou soutěž neomezenou žádnými podmínkami, ani
materiálem ani možností technické realizace předložených návrhů. Soutěž úspěšně proběhla a díky ní byl pro mincovní a medailovou tvorbu „objeven“ Otakar Dušek se svým
grafickým pojetím návrhů na mince. Je k vidění na pamětní minci vydané u příležitosti
konání zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v roce 2000
v Praze a na stříbrné minci se zlatou inlejí v hodnotě 2000 Kč vydané k roku 2000. Po několika soutěžích, které neskončily podle jeho představ, se jich O. Dušek přestal účastnit.

Z

byněk Fojtů se soutěží účastní už dlouho, prvními mincemi podle jeho návrhů však
byly až v roce 2004 bimetalová mince v hodnotě 2500 Kč ke vstupu České republiky do
Evropské unie a pamětní stříbrná dvousetkoruna ke 425. výročí vydání Bible Kralické. Od
té doby realizuje pravidelně téměř každý rok alespoň jednu minci. V počtu realizovaných
návrhů mincí se Z. Fojtů „dělí“ s J. Harcubou o první pozici. Účastní se všech soutěží
a málokdy odchází s prázdnou. Je mistrem kompozice a jeho realistický styl imponuje konzervativněji založeným kritikům.
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J

ak ukázal na minci ke vstupu České republiky do EU či na „Schengenu“ z roku 2008,
problémy mu nečiní ani volnější téma se širokým prostorem pro inspiraci. Ze zlatých mincí
patří Pivovar v Plzni k těm nejprodávanějším.

Ú

spěšný start v soutěžích na počátku 90. let, kdy byly podle jejích návrhů realizovány mince k 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení základního
kamene ke katedrále sv. Víta a k 50. výročí invaze v Normandii, ukončila v případě
Jarmily Truhlíkové-Spěvákové mozková embolie, po níž jí ochrnula část těla a levá ruka.
Autorka návrhů na českou korunu a dvoukorunu vydaných v roce 1993 se ještě dokázala do
světa mincí a medailí vrátit a po několika odměnách a cenách zvítězila v soutěži na zlatou
čtvrtuncovou minci v hodnotě 2500 Kč vydanou v roce 1998 k oslavě výročí aktivit Karla IV.

Ž

ivotní pouť Ladislava Kozáka skončila k velkému zármutku všech, kteří ho znali,
v roce 2007. Zůstala po něm celá řada krásných medailí a jedenáct českých pamětních stříbrných dvousetkorun. Zejména v oblasti tvorby portrétů na mincích zanechal
významnou stopu. Jeho portréty Nezvala, Kmocha, Seiferta, Holuba a Křižíka po něm
zůstávají jako výzva. Měl rád i motiv dopravy, a i když to do této publikace časově
nezapadá, je vhodné připomenout jeho pamětní stříbrnou stokorunu k výročí koněspřežné železnice České Budějovice – Linec z roku 1982, která působí svou prostou
poetikou. Jeho poslední mincí s dopravní tematikou byla dvousetkoruna ke 100. výročí zahájení provozu na první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně.

D

alší skupinu soutěžících, jejichž návrhy byly realizovány, tvoří medailéři středních
let, kteří se soutěží zúčastňovali už v 70. letech a nepravidelně, zpravidla s ohledem na
téma budoucí pamětní mince, se jich účastní i v současnosti. Patří k nim Jaroslav Bejvl,
Vladimír Oppl, Jan Smrž, Jiří Věneček, Michal Vitanovský a Majka Wichnerová. Ani
u nich se úspěšnost nedá měřit počtem realizovaných návrhů, neboť jméno kteréhokoliv
z nich, pokud se soutěže účastní, se určitě objevuje mezi těmi, kdož v soutěži obdrželi
cenu nebo odměnu. I za ně hovoří především kvalita návrhů.

Jaroslav Bejvl je autorem první pětisetkoruny z nové řady představující osobnosti české
kultury. Zvítězil v soutěži na návrh mince k 200. výročí narození K. J. Erbena zařazené do
plánu emise na rok 2011. Z dříve realizovaných mincí je určitě nutno zmínit dvousetkorunu
z roku 1999 ke 100. výročí narození Ondřeje Sekory s vyobrazením Ferdy Mravence, jedné
z nejoblíbenějších postaviček už několika generací čtenářů dětské literatury. V posledních
letech se podle jeho návrhů realizovaly dvě mince, lícní strana pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka a dvousetkoruna vydaná ke 150. výročí
založení Sokola. Se zlatou mincí si počkal až na hodnotu nejvyšší. Podle jeho návrhu se
realizovala mince o hmotnosti 31,107g v hodnotě 10 000 Kč s námětem 800. výročí vydání
Zlaté buly sicilské.
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Autoři návrhů na mince z drahých kovů
V

ladimír Oppl je v současné době známý spíše jako autor medailí vydávaných soukromými investory, a proto mu čas na soutěže na návrhy pamětních mincí vybývá jen
zřídka. Výčet jeho úspěšných mincí vydaných zejména v letech 1995 až 2005 je dosti
pestrý. Je autorem tří zlatých mincí z řady Koruna česká, tedy tří prvních zlatých mincí
České republiky. Připomeňme, že zlatá mince v hodnotě 10 000 Kč k založení Nového
Města pražského ze série vydané k 650. výročí státnických aktivit Karla IV. obdržela cenu
COTY. V roce 2005 byla podle jeho návrhu ražena i poslední mince z cyklu Deset století
architektury s motivem Tančícího domu reprezentujícího moderní architekturu. Ze stříbrných mincí je nutno uvést nejméně dvě: již zmíněnou minci ke 100. výročí narození
Karla Svolinského se skvělým přepisem kytice ve džbánu z rubu Svolinského bankovky
v hodnotě 20 Kč z roku 1947 a minci ke 400. výročí úmrtí zakladatele českého rybnikářství Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. Na této minci ve špičkové kvalitě je nutno ocenit nápad, který dává na zrcadlové hladině rybníka vyniknout matovému reliéfu rybářů
v loďce. Jeho prozatím poslední stříbrnou mincí je stříbrná dvousetkoruna ke 20. výročí
České národní banky a české měny.

J

an Smrž přes hojnou účast v soutěžích realizoval zatím pouze dvě mince, z nichž zejména dvousetkoruna ke 150. výročí Viktora Ponrepa je zajímavá využitím charakteristických
symbolů ke kompozici stylizovaného portrétu. Stejně tak je třeba ocenit i kompozici jednotlivých prvků na minci k 500. výročí narození Jiřího Melantricha z Aventina.

J

iří Věneček své první mince realizoval stejně jako Vladimír Oppl již v době společného
československého státu. Mezi jeho českými pamětními mincemi najdeme ty, které připomínají nejvýznamnější historická výročí: 800. výročí korunovace Přemysla Otakara I. českým
králem, 700. výročí měnové reformy Václava II. a zahájení ražby pražských grošů a 650. výročí nařízení Karla IV. o zakládání vinic. Umí i portréty, což dokazuje mince ke 150. výročí
narození Leoše Janáčka. Exceloval v cyklu zlatých mincí Deset století architektury, v níž byl
autorem tří mincí: renesance – zámek v (jeho rodné) Litomyšli, novogotika – zámek Hluboká
a kubismus – Lázeňský dům v Bohdanči.

Také Michal Vitanovský má rád historická témata. Svědčí o tom i výčet jeho realizovaných návrhů na mince: 750. výročí úmrtí Zdislavy z Lemberka a 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad
zemským správcem. Také zlaté mince s jeho autorskou značkou jsou spjaty s historií. V roce 1998 to
byla mince v hodnotě 5000 Kč ze sady čtyř mincí „Karel IV.“ s námětem založení Univerzity Karlovy
a v roce 2001 mince z cyklu Deset století architektury – raná gotika – klášter ve Vyšším Brodě.

M

ajka Wichnerová se účastní soutěží poměrně často, úspěchy má také hlavně v soutěžích na mince s historickými náměty. Je autorkou návrhu pamětní stříbrné dvousetkoruny
k 650. výročí založení Univerzity Karlovy z roku 1998. Je obdivuhodné, že (stejně jako
Michal Vitanovský u mince zlaté) dokázala nalézt originální řešení u již mnohokrát zpracovaného námětu. V roce 2012 vyšla její mince ke 400. výročí úmrtí Rudolfa II. a 100. výročí
otevření Obecního domu v Praze.
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V

roce 1995, kdy vyšla pamětní stříbrná mince k 50. výročí založení OSN, byl František
Skrbek nejstarším žijícím autorem návrhů na české pamětní mince. Realizace této mince
je jeho životním úspěchem. Soutěží se účastnil desítky let a obdržel mnoho cen a odměn.
K realizaci mu až do roku 1995 scházel vždycky poslední krůček.

M

ilena Blašková přes časté účasti v soutěžích zatím realizovala pouze jeden návrh,
a to s námětem pro ženu poněkud nezvyklým: 100. výročí založení Českého fotbalového svazu.

Jaroslav Veselák se k návrhu na mince vrátil po několika desítkách let a realizoval návrh
na zlatou minci z cyklu „technické památky“ – hamr v Dobřívi.

Ivan

Řehák, medailér působící a žijící na Slovensku, zazářil v roce 2010, kdy
byly podle jeho návrhů vydány dvě stříbrné mince. První z nich byla dvousetkoruna
k 600. výročí sestrojení Staroměstského orloje a druhou mince ke 150. výročí narození
Alfonse Muchy.

J

akub Vlček se ještě jako student Akademie výtvarných umění stal spoluautorem stříbrné
dvousetkoruny ke vstupu České republiky do Evropské unie. Do historie se zapsal velmi
půvabnou mincí k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou
a nástupu Lucemburků na český královský trůn. Podle jeho návrhu byla ražena i zlatá
mince z cyklu Deset století architektury – baroko – zámek Buchlovice.

Studentka Akademie výtvarných umění Tereza Eisnerová si v užší soutěži se zkušenějším absolventem AVU Jakubem Vlčkem vybojovala realizaci pamětní mince ke 100. výročí
narození Kamila Lhotáka.

M

ilan Hanko je autorem lícní strany pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí
narození Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Jeho grafické pojetí návrhu lícní strany korespondovalo s přepisem divadelních masek V+W na návrhu rubové strany mince manželů Jiřího
a Evy Velingerových.
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Komise pro posuzování návrhů na české peníze
N

ávrhy předložené v soutěžích hodnotí komise, která je poradním orgánem ředitele
sekce peněžní a platebního styku. Ten pak předkládá bankovní radě návrhy na realizaci
mince podle návrhu komisí doporučeného a oceněného výtvarníka. Komise je odborný
poradní orgán, jehož význam spočívá v tom, že zaručuje vysokou výtvarnou úroveň
českých mincí z drahých kovů a dbá na to, aby česká mincovní tvorba neupadala do
stereotypu. Díváme-li se na české pamětní stříbrné mince jako na celek, je zřejmé, že
každá mince je jiná a že snahou komise je vyhnout se zavedeným klišé. Každé hodnocení je hledáním něčeho nového, i když třeba u řady zlatých mincí „technické památky“ to
vzhledem k charakteru tématu bylo velmi obtížné.

K

omise by neměla svá rozhodnutí přizpůsobovat vkusu členů bankovní rady nebo
bankovní radě jako celku a neměla by slevovat ze svých nároků. Za to je třeba členům komise poděkovat zejména též proto, že jedinou odměnou za jejich práci je jedna
pamětní mince realizovaná podle návrhu vybraného v soutěži, jejíhož vyhodnocení se
zúčastnili.

Dokladem toho, jak mohou mince doporučované konformní komisí vypadat, může být
situace, která do určité míry nastala v době normalizace. Československé pamětní mince
v posledních letech před rokem 1989 až na výjimky poněkud připomínají pověstné
„Baťovy cvičky“, resp. mince těch zemí, kde se soutěže na návrhy mincí nepořádají
a návrhy mincí jsou dílem ateliérů mincoven. Při vší úctě k výtvarné kvalitě těchto mincí
komise tehdy svými rozhodnutími poněkud ovlivňovala projev výtvarníků k „obrazu svému“.

Členy komise po roce 1993 byly takové osobnosti jako sochaři a medailéři Milan Knobloch a Jozef Hvozdenský,
brněnský historik umění dr. Josef Holešovský, dr. Zdenka Miková z numizmatického oddělení Národního muzea
v Praze, vysokoškolští pedagogové z pražské UMPRUM nebo Akademie výtvarných umění či pedagogové
ze středních uměleckých škol. V současné době má komise obdobné složení. Je devítičlenná a předsedá jí
jeden z vedoucích zaměstnanců sekce peněžní a platebního styku. Jejími členy jsou vedle výkonných výtvarníků, pedagogů na vysokých i středních uměleckých školách a historiků umění i zástupce mincovny a s poradním
hlasem také odborný poradce na dané téma, zpravidla znalec daného oboru nebo zástupce instituce, která ražbu
pamětní mince navrhla a je garantem oslav události, na jejíž počest se mince vydává. ČNB v tomto směru spolupracuje s vysokými školami, muzei a dalšími špičkovými institucemi.

Na druhou stranu je ČNB investorem a bankovní rada jejím řídicím orgánem, který nese odpovědnost za
vzhled vydávaných peněz. Bankovní rada akceptovala určitá pravidla hry, a pokud s doporučením komise
nesouhlasí, vybírá k realizaci návrh, který obdržel některou z cen. Pokud si z těchto návrhů nevybere,
soutěž se zruší a vybrané téma se buď opustí, nebo se vypíše soutěž nová. Je tak na komisi, aby nekvalitnímu
návrhu cenu neudělila. Naopak je na bankovní radě, aby i nadále respektovala pravidla hry a zůstala věrná
jedné ze zásad činnosti centrální banky, kterou je transparentnost.

U

ž při schvalování návrhu na realizaci mince k 1. výročí ústavy České republiky mezi komisí a bankovní radou
„zajiskřilo“. Komise doporučila k realizaci návrh Jiřího Harcuby, který byl oceněn 1. cenou.
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B

ankovní rada se však rozhodla doporučení komise neakceptovat a vybrala k realizaci velmi netradiční návrh Harcubovy žačky na pražské UMPRUM a absolventky jablonecké výtvarné školy Jitky Jelínkové, která v soutěži obdržela 3. cenu. Ne že by rozhodnutí bankovní rady
J. Harcubovi příliš vadilo. Rozhodnutí bankovní rady nerealizovat Harcubův návrh se dotklo
spíše členů komise, která v něm viděla zpochybnění svých kompetencí jako odborného orgánu.

N

esouhlasně reagovali i někteří další výtvarníci, kteří v zásazích do doporučení komise opět viděli projevy arogance moci a zpochybnění nestranného rozhodování, které
byly typické pro bývalý režim, kdy se zadání uměleckých děl dávala „za zásluhy“ (dlužno dodat, že s výjimkou SBČS, která tradici soutěží na pamětní mince udržela). Když se
v roce 1994 bankovní rada rozhodla nepřijmout doporučení komise na realizaci pamětní
mince ke 175. výročí narození Boženy Němcové opět podle Harcubova návrhu, rovnou
soutěž zrušila, aby nezavdala příčinu ke spekulacím o netransparentním rozhodování při výběru návrhů na pamětní stříbrné mince. Důvodem rozhodnutí byla podoba
B. Němcové na návrhu mince, která se dost výrazně lišila od portrétu spisovatelky na bankovce v hodnotě 500 Kč.

R

ozdíly v názorech mezi odbornou nezávislou komisí a bankovní radou se vyskytujíi
nadále. Pro komisi je při hodnocení nejvyšším kritériem výtvarná kvalita návrhu,bankovní rada zohledňuje i další kritéria, např. míru splnění zadání či srozumitelnost návrhu.
Proto někdy rozhoduje jinak, než jak doporučuje komise. Problém je i v tom, že obecně
je hodnocení výtvarné kvality děl výtvarného umění ryze subjektivní záležitostí a že ne
vždy se v názoru shodnou všichni členové komise, nebo naopak členové bankovní rady.
Rozhodnutí bankovní rady lze označit za diskutabilní jen výjimečně. I první rozhodnutí ve
prospěch J. Jelínkové spíše naznačuje odvahu tehdejší bankovní rady dávat přednost konfrontačním řešením, pokud je za nimi myšlenka a umělecká kvalita. Vratkou stavbu české
ústavy nepochybně charakterizuje lépe návrh J. Jelínkové než robustní lev J. Harcuby.

Zrušit soutěž se bankovní rada rozhodla ještě dvakrát. V roce 1997 to byla soutěž na návrh pamětní mince ke 100. výročí české kinematografie. Argument, že filmové ateliéry na Barrandově, které dominují návrhu
J. Harcuby, byly založenyve 30. letech a nemohou tak reprezentovat stoletou tradici české kinematografie, má
svoji logiku.

D

alší zrušenou soutěží byla v roce 2007 soutěž na pamětní minci k 200. výročí narození Josefa Kajetána Tyla.
V samotné soutěži nebylo příliš z čeho vybírat. Návrh Ladislava Kozáka doporučený komisí se bankovní radě nezdál ani zvolenými atributy, ani kompozicí přesvědčivý.

S

novinkou přišel v roce 2011 samostatný odbor komuikace ČNB. Na internetu byly zveřejněny čtyři
návrhy vybrané v soutěži na návrh pamětní stříbrné dvousetkoruny k 20. výročí vzniku ČNB a české měny,
které připadá na počátek roku 2013. Veřejnost měla možnost vybrat návrh, podle kterého bude mince
realizována. Z návrhů předložených do soutěže byly vybrány návrhy Jaroslava Bejvla, Terezy Eisnerové,
Jiřího Harcuby a Vladimíra Oppla. Veřejností byl k realizaci vybrán návrh Vladimíra Oppla.
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NEREALIZOVANÉ NÁVRHY ZE ZRUŠENÝCH SOUTĚŽÍ
Nerealizovaný návrh na pamětní stříbrnou dvousetkorunu
ke 175. výročí narození Boženy Němcové

Autor: akademický sochař Jiří Harcuba
Bankovní rada na svém zasedání dne 3. 11. 1994 rozhodla, že mince původně zařazená do plánu
na rok 1995 nebude vydána. Důvodem byla sporná podoba, ke které se vedla diskuze již na jednání komise.

Nerealizovaný návrh na pamětní stříbrnou dvousetkorunu
ke 100. výročí české kinematografie

Autor: akademický sochař Jiří Harcuba
Bankovní rada na svém zasedání dne 29. 5. 1997 rozhodla, že mince původně zařazená do plánu
na rok 1998 nebude vydána.
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Nerealizovaný
ke 200.

návrh na pamětní stříbrnou dvousetkorunu
výročí narození Josefa

Kajetána Tyla

Autor: akademický sochař Ladislav Kozák
Výběr návrhů: bankovní rada na svém zasedání dne 8. 3. 2007 rozhodla, že mince původně zařazená
do plánu na rok 2008 nebude vydána. Důvodem byly nepřesvědčivé výsledky soutěže. Soutěž byla anulována.
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Pamětní stříbrné mince 200 Kč
Hmotnost: 13 g
Průměr: 31 mm
Ryzost do 31. 12. 2010: 900/1000 Ag
Ryzost po 1. 1. 2011: 925/1000 Ag

21

Mincovna: není-li uvedeno jinak, byly mince vyrobeny v mincovně v Jablonci nad Nisou
1994–1995 – Bižuterie, a. s., 1995–2004 – Bižuterie Česká mincovna, a. s.,
2005 – Ornela, a. s., 2006–2009 – Jablonex Group, a. s., 2010 – Česká mincovna, a. s.

Úprava hrany mince v běžném provedení: není-li uvedeno jinak, je hrana vroubkovaná
Úprava hrany mince ve zvláštním provedení: není-li uvedeno jinak, je hrana mince do roku 1998 hladká,
od roku 1998 hladká s vlysem ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA*Ag 0.900*13g*

První

31 mm

výročí schválení

Ústavy České

republiky

Datum vydání: 15. 12. 1993
Autor: Jitka Jelínková
Rytec: Werner Kugler, Thomas Pessendorfer, Christa Reiter
Mincovna: Münze Österreich AG, Vídeň, Rakousko
~
650. výročí založení pražského arcibiskupství
a položení základního kamene ke katedrále sv. Víta

Datum vydání: 20. 4. 1994
Autor: akademická sochařka Jarmila Truhlíková-Spěváková
Rytec: Werner Kugler, Christa Reiter
Mincovna: Münze Österreich AG, Vídeň, Rakousko
Na základě rozhodnutí bankovní rady ČNB ze dne 8. 6. 2009 byla ryzost slitiny, z níž jsou pamětní stříbrné mince vyráběny, změněna.
Slitina mincí vydaných po 1. 1. 2011 obsahuje 925/1000 Ag.
21
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Pamětní stříbrné mince 200 Kč
50.

výročí vylodění spojenců v

Normandii

Datum vydání: 1. 6. 1994
Autor: akademická sochařka Jarmila Truhlíková-Spěváková
Rytec: Robert Elderton
Mincovna: Royal Mint, Llantrisant, Wales
~
125. výročí zahájení provozu první koněspřežné městské tramvaje v Brně

Datum vydání: 3. 8. 1994
Autor: akademický sochař Jiří Harcuba
Rytec: Ján Alleram
Mincovna: Štátná mincovňa Kremnica, Slovensko
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Ochrana

a tvorba životního prostředí

Datum vydání: 30. 11. 1994
Autor: akademický sochař Ladislav Kozák
Rytec: Ivan Eyman
~

31 mm

50.

výročí vítězství nad fašismem

Datum vydání: 26. 4. 1995
Autor: Mgr. Jitka Jelínková
Rytec: Lubomír Lietava, Ivan Eyman
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Pamětní stříbrné mince 200 Kč
200.

výročí narození

Pavla Josefa Šafaříka

Datum vydání: 26. 4. 1995
Autor: Mgr. Art. Petr Horák
Rytec: Lubomír Lietava, Zbyněk Vrkoslav
~
50.

výročí založení

Organizace

spojených národů

Datum vydání: 11. 10. 1995
Autor: František Skrbek
Rytec: Lubomír Lietava, Ivan Eyman
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100.

výročí zahájení činnosti

České

filharmonie

Datum vydání: 13. 12. 1995
Autor: akademický sochař Vladimír Oppl
Rytec: Jaroslav Hrách, Ivan Eyman
~

31 mm

100.

výročí narození

Karla Svolinského

Datum vydání: 10. 1. 1996
Autor: akademický sochař Vladimír Oppl
Rytec: Zbyněk Vrkoslav, Ivan Eyman
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Pamětní stříbrné mince 200 Kč
200.

výročí narození Jean-Baptista

Gasparda Deburaua

Datum vydání: 12. 6. 1996
Autor: akademický sochař Jiří Harcuba
Rytec: Lubomír Lietava, Ivan Eyman
~
200.

výročí

České

mše vánoční Jakuba Jana

Datum vydání: 27. 11. 1996
Autor: akademický sochař Ladislav Kozák
Rytec: Lubomír Lietava
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Ryby

100.

výročí výroby prvního osobního automobilu
ve střední

Evropě „Präsident“

Datum vydání:

5. 3. 1997

Autor: akademický sochař Ladislav Kozák
Rytec: Ivan Eyman
~

31 mm

1000.

výročí úmrtí sv.

Vojtěcha

Datum vydání: 16. 4. 1997
Autor: akademický sochař Ladislav Kozák
Rytec: Lubomír Lietava
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Pamětní stříbrné mince 200 Kč
100.

výročí založení

České

amatérské atletické unie

a konání nejstaršího běhu

Běchovice-Praha

Datum vydání: 7. 5. 1997
Autor: akademický sochař Jiří Harcuba
Rytec: Zbyněk Vrkoslav, Libuše Franckeová
~
650.

výročí založení kláštera

Na Slovanech – Emauzy

Datum vydání: 19. 11. 1997
Autor: akademický sochař Jiří Harcuba
Rytec: Zbyněk Vrkoslav
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650. výročí založení Univerzity Karlovy

Datum vydání: 18. 3. 1998
Autor: akademická sochařka Majka Wichnerová
Rytec: Lubomír Lietava
~

31 mm

200.

výročí narození

Františka Palackého

Datum vydání: 10. 6. 1998
Autor: akademický sochař Vladimír Oppl
Rytec: Richard Veselovský, Jaroslav Hrách
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Pamětní stříbrné mince 200 Kč
150.

výročí narození

Františka Kmocha

Datum vydání: 22. 7. 1998
Autor: akademický sochař Ladislav Kozák
Rytec: Ivan Eyman
~
800.

výročí korunovace

Přemysla I. Otakara

Datum vydání: 5. 8. 1998
Autor: akademický sochař Jiří Věneček
Rytec: Zbyněk Vrkoslav, Lubomír Lietava
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31 mm

českým králem

50. výročí založení Organizace Severoatlantické smlouvy

Datum vydání: 24. 3. 1999
Autor: akademický sochař Jiří Harcuba, Rytec: Libuše Franckeová

Úprava hrany mince v běžném provedení: hladká s vlysem ČESKÁ REPUBLIKA – ČLENSKÁ ZEMĚ NATO – 1999
Úprava hrany mince ve zvláštním provedení: hladká s vlysem
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA*Ag 0.900*13g

200.

výročí založení

Akademie

výtvarných umění

Datum vydání: 1. 9. 1999
Autor: Lukáš Rudolf
Rytec: Lubomír Lietava, Jaroslav Hrách
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Pamětní stříbrné mince 200 Kč
100.

výročí založení

Vysokého

učení technického v

Datum vydání: 16. 9. 1999
Autor: akademický sochař Jiří Harcuba
Rytec: Ivan Eyman
~
100.

výročí narození

Ondřeje Sekory

Datum vydání: 22. 9. 1999
Autor: Jaroslav Bejvl
Rytec: Lubomír Lietava
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Brně

100. výročí narození Vítězslava Nezvala

Datum vydání: 17. 5. 2000
Autor: akademický sochař Ladislav Kozák
Rytec: Jaroslav Hrách, Libuše Franckeová
~

31 mm

700.

výročí měnové reformy

Václava II.

a zahájení ražby pražských grošů

Datum vydání: 21. 6. 2000
Autor: akademický sochař Jiří Věneček
Rytec: Jaroslav Hrách
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Pamětní stříbrné mince 200 Kč
Zasedání Mezinárodního měnového fondu
a Skupiny Světové banky v Praze

Datum vydání: 13. 9. 2000
Autor: Otakar Dušek
Rytec: Ivan Eyman
~

31 mm

150. výročí narození a 100. výročí úmrtí Zdeňka Fibicha

Datum vydání: 4. 10. 2000
Autor: akademický sochař Vladimí Oppl
Rytec: Ivan Eyman
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Počátek nového tisíciletí

Datum vydání: 29. 11. 2000
Autor: akademický sochař Jiří Harcuba
Rytec: Lubomír Lietava, Jaroslav Hrách
~
200.

výročí narození

Františka Škroupa

Datum vydání: 30. 5. 2001
Autor: akademický sochař Jiří Harcuba
Rytec: Martina Pechholdová, Lubomír Lietava
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Pamětní stříbrné mince 200 Kč
100.

výročí založení

Českého

fotbalového svazu

Datum vydání: 5. 9. 2001
Autor: akademická sochařka Milena Blašková
Rytec: Lubomír Lietava
~
100. výročí narození Jaroslava Seiferta

Datum vydání: 19. 9. 2001
Autor: akademický sochař Ladislav Kozák
Rytec: Libuše Franckeová
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250. výročí úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera

Datum vydání: 21. 11. 2001
Autor: Petr Pyciak
Rytec: Martina Pechholdová
~

31 mm

Zavedení

jednotné evropské měny euro jako oběživa

Datum vydání: 5. 12. 2001
Autor: Josef Šafařík
Rytec: Martina Pechholdová, Lubomír Lietava
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Pamětní stříbrné mince 200 Kč
750.

výročí úmrtí sv.

Zdislavy

z

Lemberka

Datum vydání: 2. 1. 2002
Autor: akademický sochař Michal Vitanovský
Rytec: Lubomír Lietava
~
100. výročí úmrtí Emila Holuba

Datum vydání: 20. 2. 2002
Autor: akademický sochař Ladislav Kozák
Rytec: Lubomír Lietava, Jaroslav Hrách
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550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem

Datum vydání: 24. 4.2002
Autor: akademický sochař Michal Vitanovský
Rytec: Martina Pechholdová
~

31 mm

150.

výročí narození

Mikoláše Alše

Datum vydání: 6. 11. 2002
Autor: Petr Pyciak líc, Luboš Charvát rub
Rytec: Ivan Eyman, Lubomír Lietava
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Pamětní stříbrné mince 200 Kč
150.

výročí narození Jaroslava

Vrchlického

Datum vydání: 5. 2. 2003
Autor: akademický sochař Jiří Harcuba líc, Pavel Jekl rub
Rytec: Jaroslav Hrách
~
150. výročí narození Josefa Thomayera

Datum vydání: 19. 3. 2003
Autor: akademický sochař Ladislav Kozák líc, Josef Oplištil rub
Rytec: Martina Pechholdová
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100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně

Datum vydání: 18. 6. 2003
Autor: akademický sochař Ladislav Kozák
Rytec: Libuše Franckeová
~

31 mm

100.

výročí ustavení

Svazu

lyžařů v

Království

českém

Datum vydání: 19. 11. 2003
Autor: akademický sochař Ladislav Kozák
Rytec: Lubomír Lietava, Libuše Franckeová
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Pamětní stříbrné mince 200 Kč
400.

výročí úmrtí Jakuba

Krčína

z Jelčan a

Sedlčan

Datum vydání: 21. 1. 2004
Autor: akademický sochař Vladimír Oppl
Rytec: Martina Pechholdová
~
Vstup České

republiky do

Evropské

unie

Datum vydání: 28. 4. 2004
Autor: Josef Oplištil líc, Jakub Vlček rub, Rytec: Ivan Eyman
Úprava hrany mince v běžném provedení: hladká s vlysem CY•CZ•EE•HU•LT•LV•MT•PL•SI•SK•
Úprava hrany mince ve zvláštním provedení: hladká s vlysem CY*CZ*EE*HU*LT*LV*MT*PL*SI*SK
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250.

výročí sestrojení bleskosvodu

Prokopem Divišem

Datum vydání: 25. 5. 2004
Autor: akademický sochař Jiří Harcuba
Rytec: Jaroslav Hrách
~

31 mm

150.

výročí narození

Leoše Janáčka

Datum vydání: 23. 6. 2004
Autor: akademický sochař Jiří Věneček
Rytec: Libuše Franckeová
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Pamětní stříbrné mince 200 Kč
425.

výročí prvního vydání

Kralické

bible

Datum vydání: 20. 10. 2004
Autor: akademický sochař Zbyněk Fojtů
Rytec: Martina Pechholdová, Ivan Eyman
~
100.

výročí narození Jana

Wericha

a Jiřího

Voskovce

Datum vydání: 2. 2. 2005
Autor: Milan Hanko, akademický sochař Jiří Velinger, akademická malířka Eva Velingerová
Rytec: Libuše Franckeová
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100. výročí výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi

Datum vydání: 18. 5. 2005
Autor: akademický sochař Zbyněk Fojtů
Rytec: Ivan Eyman
~

31 mm

200.

výročí bitvy u

Slavkova

Datum vydání: 16. 11. 2005
Autor: akademický sochař Zbyněk Fojtů
Rytec: Libuše Franckeová
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Pamětní stříbrné mince 200 Kč
450.

výročí narození

Mikuláše Dačického

z

Heslova

Datum vydání: 7. 12. 2005
Autor: akademický sochař Jiří Harcuba
Rytec: Martina Pechholdová, Jaroslav Hrách
~
250.
a

200.

výročí narození

F. J. Gerstnera

výročí zahájení výuky na pražské polytechnice

Datum vydání: 22. 2. 2006
Autor: Vojtěch Dostál, DiS.
Rytec: Jaroslav Hrách, Martina Pechholdová
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150.

výročí založení

Střední uměleckoprůmyslové
v Kamenickém Šenově

školy sklářské

Datum vydání: 29. 3. 2006
Autor: Zuzana Hubená, DiS.
Rytec: Jaroslav Hrách
~

31 mm

500.

výročí úmrtí

Matěje Rejska

Datum vydání: 21. 6. 2006
Autor: akademický sochař Zbyněk Fojtů
Rytec: Ivan Eyman

181

Pamětní stříbrné mince 200 Kč
700.

výročí vymření

Přemyslovců

po meči

Datum vydání: 26. 7. 2006
Autor: Vojtěch Dostál, DiS.
Rytec: Libuše Franckeová
~
100. výročí narození Jaroslava Ježka

Datum vydání: 20. 9. 2006
Autor: MgA. Josef Oplištil
Rytec: Jaroslav Hrách
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550.

výročí založení Jednoty bratrské

Datum vydání: 21. 3. 2007
Autor: akademický sochař Zbyněk Fojtů
Rytec: Jaroslav Hrách
31 mm

650.

~
výročí položení základního kamene

Karlova

mostu

Datum vydání: 20. 6. 2007
Autor: MgA. Josef Šafařík
Rytec: Jaroslav Hrách, Martina Pechholdová
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Pamětní stříbrné mince 200 Kč
100.

výročí narození Jarmily

Novotné

Datum vydání: 5. 9. 2007
Autor: Vojtěch Dostál, DiS.
Rytec: Libuše Franckeová
~
50.

výročí vypuštění první umělé družice

Datum vydání: 19. 9. 2007
Autor: Luboš Charvát
Rytec: Jaroslav Hrách, Martina Pechholdová
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Země

650.

výročí vydání nařízení

Karla IV.

o zakládání vinic

Datum vydání: 6. 2. 2008
Autor: akademický sochař Jiří Věneček
Rytec: Martina Pechholdová, Jaroslav Hrách
~

31 mm

100.

výročí úmrtí Josefa

Hlávky

Datum vydání: 5. 3. 2008
Autor: Vojtěch Dostál, DiS.
Rytec: Jaroslav Hrách, Martina Pechholdová
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Pamětní stříbrné mince 200 Kč
Vstup České

republiky do schengenského prostoru

Datum vydání: 26. 3. 2008
Autor: akademický sochař Zbyněk Fojtů
Rytec: Libuše Franckeová, Martina Pechholdová
~
150.

výročí narození

Viktora Ponrepa

Datum vydání: 28. 5. 2008
Autor: Jan Smrž
Rytec: Martina Pechholdová, Jaroslav Hrách
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100.

výročí založení

Národního

technického muzea

Datum vydání: 18. 6. 2008
Autor: akademický sochař Zbyněk Fojtů
Rytec: Ivan Eyman, Jaroslav Hrách
~

31 mm

100.

výročí založení

Českého

svazu ledního hokeje

Datum vydání: 20. 8. 2008
Autor: akademický sochař Zbyněk Fojtů
Rytec: Jaroslav Hrách
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Pamětní stříbrné mince 200 Kč
Předsednictví České

republiky v

Radě Evropské

unie

Datum vydání: 7. 1. 2009
Autor: MgA. Josef Oplištil
Rytec: Libuše Franckeová
~
FIS

mistrovství světa v klasickém lyžování

Datum vydání: 18. 2. 2009
Autor: David Čermák
Rytec: Libuše Franckeová, Jaroslav Hrách

188

Liberec 2009

100.

výročí dosažení severního pólu

Datum vydání: 4. 3. 2009
Autor: akademický sochař Jiří Věneček
Rytec: Libuše Franckeová, Jaroslav Hrách
~

31 mm

400.

výročí úmrtí rabiho Jehudy

Löwa

ben

Becalel

Datum vydání: 17. 6. 2009
Autor: MgA. Josef Šafařík, Ph.D.
Rytec: Jaroslav Hrách
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Pamětní stříbrné mince 200 Kč
400.

výročí formulování

Keplerových

zákonů pohybu planet

Datum vydání: 21. 10. 2009
Autor: Vojtěch Dostál, DiS.
Rytec: Libuše Franckeová
~
600.

výročí sestrojení

Staroměstského

Datum vydání: 17. 3. 2010
Autor: akademický sochař Ivan Řehák
Rytec: Jaroslav Hrách
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orloje

150. výročí narození Gustava Mahlera

Datum vydání: 9. 6. 2010
Autor: Miroslava Česlová líc, MgA. Josef Oplištil rub
Rytec: Zdeňka Farkašová
~

31 mm

150.

výročí narození

Alfonse Muchy

Datum vydání: 23. 6. 2010
Autor: akademický sochař Ivan Řehák
Rytec: Libuše Franckeová
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Pamětní stříbrné mince 200 Kč
700.

výročí sňatku Jana

Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou

Datum vydání: 1. 9. 2010
Autor: MgA. Jakub Vlček
Rytec: Jaroslav Hrách
~
100.

výročí narození

Karla Zemana

Datum vydání: 27. 10. 2010
Autor: Lenka Nebeská, DiS.
Rytec: Zdeňka Farkašová, Jaroslav Hrách
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200.

výročí zahájení výuky na

Pražské

konzervatoři

Datum vydání: 30. 3. 2011
Autor: MgA. Martin Dašek
Rytec: Libuše Franckeová
~

31 mm

100.

výročí prvního dálkového letu Jana

Kašpara

Datum vydání: 27. 4. 2011
Autor: MgA. Josef Šafařík, Ph.D.
Rytec: Zdeňka Farkašová
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Pamětní stříbrné mince 200 Kč
500.

výročí narození Jiřího

Melantricha

z

Aventina

Datum vydání: 15. 6. 2011
Autor: Jan Smrž
Rytec: Libuše Franckeová
~
400.

výročí úmrtí

Petra Voka

z

Rožmberka

Datum vydání: 19. 10. 2011
Autor: Jaroslav Bejvl – líc, Mgr. Petr Horák – rub
Rytec: Zdeňka Farkašová

194

400.

výročí úmrtí

Rudolfa II.

Datum vydání: 11. 1. 2011
Autor: akademická sochařka Majka Wichnerová
Rytec: Libuše Franckeová
~

31 mm

150.

výročí založení

Sokola

Datum vydání: 15. 2. 2012
Autor: Jaroslav Bejvl
Rytec: Jaroslav Hrách
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Pamětní stříbrné mince 200 Kč
100.

výročí založení Junáka

Datum vydání: 11. 4. 2012
Autor: akademický sochař Zbyněk Fojtů
Rytec: Jaroslav Hrách
~
100.

výročí narození

Kamila Lhotáka

Datum vydání: 20. 6. 2012
Autor: Tereza Eisnerová
Rytec: Libuše Franckeová
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100. výročí otevření Obecního domu v Praze

Datum vydání: 7. 11. 2012
Autor: akademická sochařka Majka Wichnerová
Rytec: Libuše Franckeová
~

31 mm

20.

výročí konstituování

České

národní banky

a samostatné české měny

Datum vydání: 6. 2. 2013
Autor: akademický sochař Vladimír Oppl
Rytec:
(Fotografie zobrazuje sádrový model.)
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Pamětní stříbrné mince 500 Kč
200.

výročí narození

Karla Jaromíra Erbena

Datum vydání: 2. 11. 2011
Autor: Jaroslav Bejvl
Rytec: Zdeňka Farkašová
Hmotnost: 25 g, Průměr: 40 mm, Ryzost: 925/1000 Ag
~
40 mm

100. výročí narození Jiřího Trnky

Datum vydání: 1. 2. 2012
Autor: MgA. Josef Oplištil
Rytec: Libuše Franckeová
Hmotnost: 25 g, Průměr: 40 mm, Ryzost: 925/1000 Ag
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Pamětní mince BIMETALICKÉ
Pamětní stříbrná dvoutisícikoruna se zlatou inlejí k roku 2000

Datum vydání: 1. 12. 1999
Autor: Otakar Dušek, Rytec: Martina Pechholdová
Hmotnost: 34,214 g, vložka Au 3,111 g, Průměr: 40 mm, vložka Au 16 mm, Ryzost: Ag 999/1000 , Au 999,9/1000
Úprava hrany: hladká s vlysem ČNB *Ag 0,999*31,103 g* ČNB* Au 999,9*3,111 g*
~
Pamětní

2500 Kč se zlatým středem a stříbrným mezikružím
vstupu České republiky do Evropské unie

mince

ke

Datum vydání: 28. 4. 2004
Autor: akademický sochař Zbyněk Fojtů, Rytec: Libuše Franckeová
Hmotnost: 31,104 g, mezikruží Ag 23,328 g, střed Au 7,76 g, Průměr: 40 mm, vložka Au 16 mm,
Ryzost: Ag 999/1000, Au 999,9/1000
Úprava hrany: hladká s vlysem ČNB *Ag 0,999*23,328 g* ČNB* Au 999,9*7,776 g*
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SADA ZLATÝCH MINCÍ KORUNA ČESKÁ
Ryzost: Au 999,9
Úprava hrany mincí v běžném provedení: vroubkovaná
Úprava hrany mincí ve zvláštním provedení: hladká
Letopočty vydání: 1995, 1996, 1997
Datum vydání: 4. 10. 1995, 27. 3. 1996 a 2. 4. 1997
Mincovna: Bižuterie, a. s., Jablonec nad Nisou

1000 Kč Koruna česká – Třídukát

16 mm

slezských stavů z r.

1621

Průměr: 16 mm, Hmotnost: 1/10 oz (3,111g)
Autor: akademický sochař Vladimír Oppl
Rytec: Zbyněk Vrkoslav, Lubomír Lietava
~

2500 Kč Koruna

22 mm

česká

– Tolar

moravských stavů z r.

Průměr: 22 mm, Hmotnost: 1/4 oz (7,777 g)
Autor: akademický sochař Vladimír Oppl
Rytec: Jaroslav Hrách, Lubomír Lietava
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SADA ZLATÝCH MINCÍ KORUNA ČESKÁ
5000 Kč Koruna česká – „maley gross“ z doby Rudolfa II. (1587)

Průměr: 28 mm, Hmotnost: 1/2 oz (15,553g)
Autor: akademický sochař Vladimír Oppl
Rytec: Ivan Eyman, Zbyněk Vrkoslav

28 mm

~
10 000 Kč Koruna

česká

–

pražský groš

Průměr: 34 mm, Hmotnost: 1 oz (31,107g)
Autor: akademický sochař Jiří Harcuba
Rytec: Ivan Eyman
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34 mm

SADA ZLATÝCH MINCÍ KAREL IV. 1348–1998
Ryzost: Au 999,9
Úprava hrany mincí v běžném provedení: vroubkovaná
Úprava hrany mincí ve zvláštním provedení: hladká
Letopočty vydání: 1998 a 1999
Datum vydání: 18. 3. 1998 a 24. 2. 1999
Mincovna: Bižuterie, a. s., Jablonec nad Nisou

1000 Kč Karel IV. – Založení

hradu

Karlštejna

Průměr: 16 mm, Hmotnost: 1/10 oz (3,111 g)
Autor: akademický sochař Jiří Harcuba
Rytec: Libuše Franckeová

16 mm

~
2500 Kč Karel IV – Vydání právních dokumentů Koruny české

Průměr: 22 mm, Hmotnost: 1/4 oz (7,777 g)
Autor: akademická sochařka Jarmila Truhlíková-Spěváková
Rytec: Lubomír Lietava, Richard Veselovský a Ivan Eyman
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22 mm

5000 Kč Karel IV. – Založení pražské univerzity

28 mm

Průměr: 28 mm, Hmotnost: 1/2 oz (15,553 g)
Autor: akademický sochař Michal Vitanovský
Rytec: Zbyněk Vrkoslav

Úprava hrany mincí ve špičkovém provedení: hladká s vlysem ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA*15,553* g
~
10 000 Kč Karel IV. – Založení Nového Města

34 mm

pražského

Průměr: 34 mm, Hmotnost: 1 oz (31,107 g)
Autor: akademický sochař Vladimír Oppl
Rytec: Lubomír Lietava

Úprava hrany mincí ve špičkovém provedení: hladká s vlysem ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA*31,107 g*
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CYKLUS ZLATÝCH MINCÍ
DESET STOLETÍ ARCHITEKTURY 2001–2005

Románský sloh – rotunda ve Znojmě

Datum vydání: 21. 3. 2001
Autor: akademický sochař Jiří Harcuba
Rytec: Jaroslav Hrách, Libuše Franckeová
~

20 mm

Raná

gotika

–

klášter ve

Vyšším Brodě

Datum vydání: 26. 9. 2001
Autor: akademický sochař Michal Vitanovský
Rytec: Libuše Franckeová, Jaroslav Hrách

207

DESET STOLETÍ ARCHITEKTURY
Pozdní

gotika

–

kamenná kašna v

Kutné Hoře

Datum vydání: 20. 3. 2002
Autor: Josef Oplištil
Rytec: Libuše Franckeová, Ivan Eyman
~
Renesance – zámek v Litomyšli

Datum vydání: 25. 9. 2002
Autor: akademický sochař Jiří Věneček
Rytec: Jaroslav Hrách, Libuše Franckeová
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Pozdní renesance – štíty domů ve Slavonicích

Datum vydání: 23. 4. 2003
Autor: akademický sochař Jiří Harcuba
Rytec: Ivan Eyman
~

20 mm

Baroko –

zámek

Buchlovice

Datum vydání: 24. 9. 2003
Autor: Jakub Vlček
Rytec: Jaroslav Hrách
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DESET STOLETÍ ARCHITEKTURY
Empír –

zámek

Kačina

Datum vydání: 21. 4. 2004
Autor: Josef Oplištil
Rytec: Ivan Eyman
~
Novogotika – zámek Hluboká

Datum vydání: 8. 9. 2004
Autor: akademický sochař Jiří Věneček
Rytec: Lubomír Lietava, Jaroslav Hrách
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Kubismus – Lázeňský dům v Lázních Bohdanči

Datum vydání: 20. 4. 2005
Autor: akademický sochař Jiří Věneček
Rytec: Martina Pechholdová
20 mm

~
Současnost – Tančící

dům v

Praze

Datum vydání: 20. 9. 2005
Autor: akademický sochař Vladimír Oppl
Rytec: Libuše Franckeová
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CYKLUS ZLATÝCH MINCÍ
KULTURNÍ PAMÁTKY
TECHNICKÉHO DĚDICTVÍ 2006–2010
Nominální hodnota: 2500 Kč
Průměr: 22 mm
Hmotnost: 1/4 oz (7,777 g)
Ryzost: Au 999,9
Úprava hrany mincí v běžném provedení: vroubkovaná
Úprava hrany mincí ve špičkovém provedení: hladká
Mincovna: 2006–2009 Jablonex Group, a. s., Jablonec nad Nisou
2010 – Česká mincovna, a. s., Jablonec nad Nisou

Národní kulturní památka papírna Velké Losiny

Datum vydání: 10. 5. 2006
Autor: Luboš Charvát
Rytec: Martina Pechholdová, Libuše Franckeová
~

22 mm

Národní

kulturní památka

Klementinum–observatoř

Datum vydání: 11. 10. 2006
Autor: Josef Oplištil
Rytec: Libuše Franckeová, Martina Pechholdová
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KULTURNÍ PAMÁTKY TECHNICKÉHO DĚDICTVÍ
Kulturní

památka

Ševčinský

důl

Příbram – Březové Hory

Datum vydání: 16. 5. 2007
Autor: Luboš Charvát
Rytec: Libuše Franckeová, Martina Pechholdová
~
Národní

kulturní památka vodní mlýn ve

Datum vydání: 3. 10. 2007
Autor: akademický sochař Zbyněk Fojtů
Rytec: Libuše Franckeová, Ivan Eyman
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Slupi

Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci

Datum vydání: 14. 5. 2008
Autor: Luboš Charvát
Rytec: Libuše Franckeová
~

22 mm

Technická

památka pivovar v

Plzni

Datum vydání: 8. 10. 2008
Autor: akademický sochař Zbyněk Fojtů
Rytec: Libuše Franckeová
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KULTURNÍ PAMÁTKY TECHNICKÉHO DĚDICTVÍ
Kulturní

památka zdymadlo na

Labi

pod

Střekovem

Datum vydání: 20. 5. 2009
Autor: MgA. Josef Oplištil
Rytec: Libuše Franckeová
~
Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově

Datum vydání: 7. 10. 2009
Autor: akademický sochař Jiří Harcuba
Rytec: Jaroslav Hrách, Libuše Franckeová
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Kulturní památka hamr v Dobřívě

Datum vydání: 5. 5. 2010
Autor: akademický sochař Jaroslav Veselák
Rytec: Libuše Franckeová
~
22 mm

Národní

kulturní památka důl

Michal v Ostravě

Datum vydání: 6. 10. 2010
Autor: akademický sochař Zbyněk Fojtů
Rytec: Libuše Franckeová
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CYKLUS ZLATÝCH MINCÍ
MOSTY ČESKÉ REPUBLIKY 2011–2015
Nominální hodnota: 5000 Kč
Průměr: 28 mm
Hmotnost: 1/2 oz (15,553 g)
Ryzost: Au 999,9
Úprava hrany mincí v běžném provedení: vroubkovaná
Úprava hrany mincí ve špičkovém provedení: hladká
Mincovna: Česká mincovna, a. s., Jablonec nad Nisou

Gotický most v Písku

Datum vydání: 25. 5. 2011
Autor: akademický sochař Zbyněk Fojtů,
Rytec: Jaroslav Hrách
~
28 mm

Renesanční

most ve

Stříbře

Datum vydání: 11. 10. 2011
Autor: akademický sochař Zbyněk Fojtů
Rytec: Libuše Franckeová
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MOSTY ČESKÉ REPUBLIKY
Barokní

most v

Náměšti

nad

Oslavou

Datum vydání: 15. 5. 2012
Autor: Mgr. Martin Dašek
Rytec: Libuše Franckeová
~
Negrelliho

viadukt v

Praze

Datum vydání: 13. 11. 2012
Autor: akademický sochař Zbyněk Fojtů
Rytec: Jaroslav Hrách, Libuše Franckeová
(Fotografie zobrazuje sádrový model.)
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Pamětní zlatá mince 10 000 Kč k 800. výročí Zlaté buly sicilské

28 mm

Datum vydání: 26. 9. 2012
Autor: Jaroslav Bejvl
Rytec: Jaroslav Hrách
Průměr: 34 mm
Hmotnost: 1 oz (31,107 g)
Ryzost: Au 999,9
Úprava hrany mincí v běžném provedení: vroubkovaná
Úprava hrany mincí ve špičkovém provedení: hladká
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Peněžní oběh v letech 1993–2013
Vývoj peněžního oběhu
O

plynulost peněžního oběhu a kvalitu oběživa v současné době v České republice pečuje pět ze sedmi
poboček ČNB, které byly po roce 1990 vytvořeny většinou z bývalých krajských správ SBČS. Ve svých počátcích
byla ČNB jako emisní banka „generálem bez vojska“, neboť po vyčlenění Komerční banky a Všeobecné úvěrové
banky v lednu 1990 ze SBČS zůstala většina uschovacích míst v budovách převedených na nově vzniklé banky.
Např. Komerční banka měla 85 poboček, v 81 z nich se prováděly pokladní operace a v 79 byly prostory pro
úschovu zásob peněz. Tehdejší hlavní ústavy SBČS pro Českou republiku a pro Slovenskou republiku podepsaly
s oběma nově vzniklými bankami smlouvy, na jejichž základě pobočky i nadále vedle operací pro své klienty
vykonávaly aktivity spojené se správou zásob peněz, tj. jejich úschovu a zpracování, třídění na peníze vhodné
pro další oběh a tzv. neupotřebitelné peníze, které pobočky zasílaly do pražské hlavní pokladny SBČS ke zničení. Zásoby peněz zůstaly uloženy ve více než stovce bývalých poboček SBČS a centrální banka náklady spojené
s výkonem emisní funkce centrální banky oběma obchodním bankám refundovala. Systém byl velmi neefektivní,
neboť rozložení zásob bylo atomizováno na mnoho malých uschovacích míst. Ve všech z nich bylo nutno udržovat zásoby bankovek i mincí na určité výši, aby nevznikaly problémy s plynulostí peněžního oběhu.

S

výjimkou pobočky Praha v budově Na Příkopě 28 spočívalo zpracování peněz v té době především v ručním třídění a vizuální kontrole bankovek a mincí, které pobočky KB a VÚB přebíraly do zásob ČNB. Pro přepočet
peněz se používala jednoduchá zařízení, která nebyla vybavena pro kontrolu pravosti bankovek. Na druhou
stranu je nutno přiznat, že na tehdejších federálních bankovkách toho mnoho ke kontrole nebylo. Situace byla
pro budoucnost naprosto neudržitelná, neboť na lidský faktor nebylo v tomto ohledu spolehnutí a modernizace
všech provozů v potřebné kvalitě a rozsahu nepřicházela v úvahu. Distribuce nových i svozy bankovek neupotřebitelných (špinavých a poškozených, nevhodných pro další oběh) byly za tehdejší situace velmi komplikované, nákladné a samozřejmě rizikové. Podmínkou vytvoření racionálně fungujícího a efektivního oběhu peněz
byla koncentrace zpracování a úschovy hotovosti do několika míst.

V

září roku 1990 vedení SBČS rozhodlo o vytvoření nové sítě poboček SBČS, které měly být umístěny
v tehdejších krajských městech Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem
a Praze a na Slovensku v Bratislavě, Žilině a Košicích. V srpnu 1992 byl schválen typový projekt nových poboček
a postupně se zahajovala buď výstavba nových budov (Hradec Králové, Plzeň, Ústí nad Labem), nebo rekonstrukce budov stávajících (Brno, České Budějovice, Ostrava). Pražská pobočka, která měla být umístěna v budově ústředí SBČS, musela počkat na celkovou rekonstrukci budovy Na Příkopě. Klíčovým pro všechny projekty se
stala otázka tzv. peněžního provozu, a to především z hlediska bezpečnosti, úschovy hotovosti a manipulace s ní
a dopravní přístupnosti. Technologickým problémem bylo umístění kapacitních strojů na zpracování bankovek
a jejich napojení na zdroje energie, stlačeného vzduchu či odsávání rozdrcených bankovek a jejich lisování do
podoby briket.

Zátěžovým testem už jako pro nově vytvářené organizační složky ČNB byla pro pobočky měnová odluka,
v níž hrály nezastupitelnou roli při koordinaci činností všech zainteresovaných subjektů v jednotlivých regionech.
Podstatnou měrou se podílely na vyřizování žádostí o dodatečnou výměnu podle § 7 zákona o oddělení měny.
Není pochyb o tom, že své úkoly zvládly a že si díky tomu získaly pro budoucnost i dostatečnou autoritu jako
regionální útvary centrální banky.

Od poloviny devadesátých let začaly být jednotlivé pobočky ČNB uváděny do provozu a správa zásob
českých peněz se přesouvala z uschovacích míst v pobočkách Komerční banky do poboček ČNB. Postupně
byl zahajován plný provoz v pobočkách v Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Ostravě a v Brně.
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N

a konci roku 1996 převzaly uvedené pobočky správu zásob českých peněz od všech poboček Komerční
banky ve svých regionech. Správu zásob z pověření ČNB vykonávalo v roce 1997 pouze 17 poboček Komerční
banky v Jihočeském a Středočeském kraji a v Praze. V roce 1997 byla uvedena do provozu pobočka v Českých
Budějovicích, která ve stejném roce převzala správu zásob v regionu. Od roku 1998 byla správa zásob omezena
pouze na čtyři pobočky Komerční banky v Praze. Pobočka Praha začala správu zásob peněz přejímat postupně
v provizorních podmínkách pracoviště v Jungmannově ulici č. 26 v době rekonstrukce budovy Na Příkopě 28 se
dvěma stroji DLR 3260. Do budovy Na Příkopě se přestěhovala po skončení rekonstrukce v roce 2001.

K

oncentrace správy zásob peněz vlastními silami ve vlastních objektech se realizovala v nejvyšší čas, neboť
Komerční banka začala v té době přehodnocovat ekonomické dopady činností vykonávaných z pověření v oblasti emise peněz. Převzetí správy zásob pobočkami ČNB mj. odstranilo nerovnoprávné postavení ostatních bank
vůči Komerční bance. Ve všech regionech, ve kterých správu zásob převzaly pobočky ČNB, začaly mít všechny
banky k zásobám peněz stejný přístup.

P

obočky ČNB byly zpočátku vybaveny dvěma až třemi stroji DLR 3260 s kapacitou až 30 000 bankovek za
hodinu, po roce 2000 se technologie změnila na stroje BPS 1040 s kapacitou až 60 000 bankovek za hodinu.
Zpracování bankovek na kvalitních technických zařízeních znamenalo zvýšení záruk za platnost, pravost a kvalitu peněz vydávaných do oběhu. Stejně senzorově vybavené třídicí zařízení používá i STC při výstupní kontrole
kvality bankovek dodávaných ČNB, aby při třídění bankovek z oběhu nevznikaly u pravých bankovek problémy
zaviněné nekompatibilitou zařízení.

Dalším novým prvkem se stalo předávání peněz v uzavřených obalech v dotačních boxech poboček ČNB.
Účetní data a operativní evidence začaly být v roce 1995 pořizovány elektronicky prostřednictvím úlohy
Zásoba českých peněz. Možnosti efektivního řízení peněžního oběhu se výrazně zvýšily, neboť peněžní odbor
ČNB měl k dispozici aktuální konsolidovaná data za celou republiku i za jednotlivé pobočky vždy po skončení
operativního dne. Díky této úloze se minimalizoval počet chyb při pořizování dat i při zpracování výsledků
v porovnání s předcházejícími postupy.

S

e zpracováním hotovostí na kapacitních zařízeních začaly ve druhé polovině 90. let minulého století všechny pobočky ČNB. Postupně se však začaly projevovat rozdíly v intenzitě aktivit obchodních bank v daném
regionu ve vztahu k ČNB, takže od roku 2004 bylo zpracování peněz v pobočkách ČNB České Budějovice
a Ústí nad Labem utlumeno. Obě pobočky v současné době poskytují služby především veřejnosti a institucím
financovaným ze státního rozpočtu.

V

letech 2010 a 2011 bylo všech pět poboček vykonávajících správu zásob peněz a pokladní operace pro
obchodní banky vybaveno stroji BPS 1160, které umožňují zpracování neroztříděných bankovek více nominálních hodnot najednou.

N

ový model řízení peněžního oběhu přinesl řadu výhod jak pro centrální banku, tak pro obchodní banky,
jejichž počet se od roku 1990 nebývale rozrostl. Za naprostou samozřejmost dnes komerční banky považují
účtování potřebných výběrů i vkladů postradatelných hotovostí na jednom účtu, jehož zústatek je bankám započítáván při vyhodnocování plnění výše povinných minimálních rezerv.
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Vývoj peněžního oběhu
D

říve byly banky nuceny udržovat kreditní zůstatek na účtu pro operace s hotovostmi v každém regionu
zvlášť. V současné době pobočky ČNB nabízejí jako nadstandardní službu za poplatek i převzetí neroztříděných
a nezpracovaných bankovek apod. Třídicí stroje na pobočkách současně drtí (řežou na drobné kousky) bankovky
nevhodné pro další oběh. Vedle úspor nákladů na transporty apod. tak odpadá z hlediska bezpečnosti další riziko, neboť vytříděné bankovky již nemusejí být převáženy a nejsou vystavovány nebezpečí krádeže či loupeže.
Alternativou pro odvody postradatelných hotovostí do poboček ČNB a výběr hotovostí z poboček ČNB je pro
obchodní banky zpracování hotovostí na vlastních zařízeních, která však musí splňovat stanovené parametry
a požadovanou kvalitu výstupů.

Pobočky ČNB zpracují ročně cca 650 až 700 milionů bankovek a cca 450 milionů mincí. V současnosti obíhá
s ohledem na měnící se potřeby peněžního oběhu v závislosti na měsíčních i sezonních výkyvech 340 až 350 milionů
bankovek a 1,75 miliardy mincí. Teoreticky tak každá bankovka projde kontrolou v pobočce ČNB dvakrát do roka.
Třídění mincí se v pobočkách v Praze a v Brně provádí na kapacitních automatických linkách, které jsou schopny
zpracovat až půl milionu mincí za směnu. Ostatní pobočky mince zpracovávají na poloautomatických zařízeních.
Přes vývoj různých forem bezhotovostního placení (např. bankovní převody, platební karty, elektronické bankovnictví,
šeky apod.) hodnota bankovek a mincí v oběhu neustále roste, a to nejen v České republice, nýbrž i v dalších zemích
Evropy včetně eurozóny a na ostatních kontinentech. Úvahy o brzkém konci bankovek a mincí v České republice (a
samozřejmě i jinde ve světě) a o jejich nahrazení různými formami bezhotovostního platebního styku se už řadu let
ukazují jako liché, a to i přes to, že objem i počet bezhotovostních plateb každým rokem narůstají.

V

ývoj oběživa v České republice od vzniku samostatné české měny byl relativně dynamický a od února
roku 1993 se více než zdesateronásobil. Roční nárůsty byly poměrně rovnoměrné, zpravidla ve výši 8 až 10 %.
Z grafu na str. 226 je však také vidět, jak peněžní oběh citlivě reaguje na ekonomickou situaci. Např. v letech
1997 a 1998, v době bankovní krize a prvního „úsporného balíčku“, kdy úroky na vkladových účtech dosahovaly dvojciferné výše, dávala veřejnost přednost úsporám před výběrem hotovosti a její tezaurací. Křivka vývoje
oběživa v těchto letech je téměř plochá. Naproti tomu problémy Investiční a poštovní banky, a. s., v létě roku
2000, které vrcholily uvalením nucené správy, jsou v grafu vidět jako vrchol uprostřed roku, zcela mimo obvyklé špičky v době vánočních nákupů. Veřejnost na vývoj kolem této banky reagovala výběrem hotovosti ve
výši téměř 20 mld. Kč. Ve druhé polovině roku a v první části roku následujícího je křivka vývoje opět plochá,
neboť vybraná hotovost se postupně „vstřebávala“ a vracela se ze „slamníků“ na účty v bankách. Stejně nezvyklý
a dynamický nárůst je vidět v závěru roku 2008, kdy v polovině října v souvislosti s možnou bankovní krizí
začala část veřejnosti vybírat velké částky v hotovosti v bankovkách nejvyšších hodnot a tezaurovala je. Částka,
o níž se oběživo zvýšilo, tenkrát dosáhla v porovnání s rokem 2000 dvojnásobku, cca 40 mld. Kč.

V

té době došlo k epizodě, která dokazuje, jak obtížně lze vývoj peněžního oběhu předvídat a jaké faktory
na něj mohou mít vliv. V roce 2007 byl schválen Národní plán přistoupení k euru, který předpokládal, že v horizontu dvou až tří let Česká republika vstoupí do systému ERM II a že po dalších třech letech, splní-li zbývající
maastrichtská kriteria, se stane členskou zemí eurozóny. Vstupovat do měnové unie s trezory plnými nových
českých bankovek by nebylo příliš ekonomické, takže ČNB poněkud snížila objednávky bankovek některých
nominálních hodnot. V říjnu 2008 po vypuknutí „bankovní krize“ začal jeden deník opakovaně upozorňovat své
čtenáře na to, že množství peněz v oběhu stoupá a že je to důsledek stoupajícího výběru vkladů z bank. Jaký
byl důvod či smysl těchto článků nebylo zcela zřejmé, pravděpodobně snaha přimět ČNB nějakým způsobem
reagovat. Zásoby bankovek v trezorech poboček ČNB byly pořád ještě dostatečné, když články i výběry vkladů
nakonec ustaly a atmosféra se zklidnila.
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V

krizových situacích dává část veřejnosti z různých důvodů přednost hotovosti. Někdo má tendenci vytvářet
určitou operativní zásobu pro svoji podnikatelskou potřebu pro případ kolapsu bank a jiný se snaží uchránit peníze pro případ ohrožení banky a její nucené správy, kdy jsou výběry hotovosti po určitou dobu omezeny nebo
vyloučeny. Vedle uvedených příkladů nestandardního vývoje ekonomiky a projevů nedůvěry v bankovní sektor
lze relativně snadno identifikovat i další příčiny růstu oběživa:
• „Šedá ekonomika“ a z ní vyplývající snaha o daňové úniky. Zkušenosti s různými cenami při platbách v hotovosti a „na fakturu“ jsou všeobecně známé.
• Nedůvěra v obchodních vztazích (strach z insolvence obchodního partnera; platby v hotovosti jsou vyžadovány
v okamžiku předání zboží, neboť existuje obava z druhotné zadluženosti).
• Poplatková politika bank. Nízké úroky a vysoké poplatky za jakékoliv operace s hotovostmi nemotivují klienty
s nižšími příjmy, aby ukládali peníze na účtech a volili bezhotovostní formy placení.
• Bankomaty, jejichž množství v České republice se v uplynulých pěti letech zdvojnásobilo. Naplnění kazety
bankomatu např. dvěma svazky bankovek v hodnotě 2000 Kč znamená vydat do oběhu 4 mil. Kč. U 3 000
bankomatů to znamená 12 mld. Kč. Tento nárůst oběživa lze považovat do určité míry za technický.
• Vývoz bankovek a mincí turisty. Tento faktor není ekonomicky příliš významný, má však dopad např. na plánování výroby mincí. Ani ve vrcholící turistické sezoně nemohou zásoby mincí v centrální bance klesnout pod
tzv. technické minimum, které zaručuje plynulé zásobování obchodních bank bankovkami a mincemi v potřebné struktuře z poboček centrální banky.

O

d počátku roku 2009 do poloviny roku 2011 výše hotovostního oběživa v České republice stagnovala. Důvody byly především ekonomické – nízký růst ekonomiky, úspory státu i úspory domácností. Na druhé straně se
hotovosti vybrané na podzim 2008 postupně vracely do ekonomiky. To se na křivce vývoje množství hotovosti
v peněžním oběhu projevovalo obdobně jako v letech 1997 a 1998 nebo ve druhé polovině roku 2000 a první
polovině roku následujícího. Na konci roku 2011 je opět možno konstatovat růst oběživa, jehož dynamika je
shodná s průměrným ročním růstem hotovosti v oběhu v letech 1995 až 2010. Před Vánoci roku 2011 bylo dosaženo historicky dosud nejvyšší hodnoty oběživa, kdy dne 22. prosince jeho výše dosáhla 420,3 mld. Kč.

Z

a uplynulých téměř dvacet let došlo k několika výrazným změnám ve struktuře nominálů obíhajících bankovek a mincí. Skutečností je, že bankovek v hodnotě 1000 Kč obíhá v současné době nejvíce. Na konci května
2012 jich v oběhu bylo více než 120 milionů kusů, což představuje 35 % všech bankovek v oběhu. I když počet
kusů obíhajících tisícikorun je výrazně nejvyšší, jako pozitivní je nutno hodnotit fakt, že svou hodnotou se nejvyšší tři nejvyšší nominály bankovek podílejí na oběhu peněz zhruba stejným dílem ve výši cca 30 %.

P

oměrně závažným problém byly pro peněžní oběh v České republice mince haléřových hodnot. Před
ukončením jejich platnosti a začátkem jejich stahování z oběhu dosahovalo množství obíhajících mincí téměř
2,5 miliardy kusů, z čehož více než polovinu tvořily právě mince v hodnotě 10, 20 a 50 haléřů. Mince přestaly
plnit funkci oběživa a stávaly se mincemi „na jedno použití“. Česká národní banka je do oběhu vydala, ale zpět
z oběhu už se nevracely.
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D

ůvody pro ukončení jejich platnosti byly dosti pádné: u nejnižších hodnot v závislosti na ceně hliníku nominální hodnota nižší než výrobní náklady, vzhledem k nízké nominální hodnotě velmi vysoké náklady na manipulaci s nimi a na jejich přepravu. Množství 70, resp. 50 mincí jedné hodnoty v oběhu na jednoho obyvatele
bylo evidentně nesmyslné. Zajímavé je, že ani po ukončení jejich platnosti se mince nejnižších hodnot z oběhu
nezačaly vracet výrazně rychleji. Desetihaléřů se z oběhu do 31. října 2009, kdy skončila možnost jejich výměny, nevrátilo 632,3 milionů kusů a dvacetihaléřů 468,5 milionů. Padesátihaléřů, jejichž platnost byla ukončena
k 31. srpnu 2008 a které je možno vyměňovat až do 31. srpna 2014, zůstává v oběhu stále více než 360 milionů.
Diskuze o možnostech ukončení platnosti mincí v hodnotě 10 a 20 haléřů začaly už v roce 1999. Pomineme-li
poněkud anekdotické námitky „mariášníků“, stala se klíčovým problémem cena jednoho rohlíku, která se táhla
diskuzemi až do roku 2003, kdy k ukončení platnosti mincí došlo. Stažení hliníkových mincí z oběhu umožnila
novela zákona o ochraně spotřebitele.22 Další změnou bylo ukončení platnosti bankovek v hodnotě 20 Kč v roce
2008 a bankovek v hodnotě 50 Kč v roce 2011. Důvod jejich nahrazení v oběhu byl rovněž jednoznačně ekonomický. Životnost těchto bankovek v oběhu byla krátká, v průměru jeden rok. V oběhu jich byly desítky milionů,
které bylo nutno každý rok nahrazovat bankovkami novými, což představovalo každoroční odpovídající náklady.
Cena mincí je sice vyšší, jejich životnost v oběhu však je prakticky neomezená. Pokud nedojde k jejich úmyslnému mechanickému poškození nebo nejsou dlouhodobě uloženy v naprosto nevyhovujícím prostředí, např. ve
vlhku, není důvod je nahrazovat mincemi novými.

I

když se bankovky v hodnotě 20 Kč od roku 1996 nevyráběly, jejich platnost byla ukončena až k 31. srpnu 2008.
V září roku 1996 bylo v oběhu téměř 44 milionů papírových dvacetikorun. Před koncem roku 2011 jich v oběhu
zůstávalo ještě více než 5 milionů. Platnost bankovek v hodnotě 50 Kč byla ukončena ke dni 31. března 2011. To
jich v oběhu bylo 14 milionů. Ke konci roku 2011 se z oběhu vrátily pouze dva miliony papírových padesátikorun.

Vývoj výše oběživa od 8. 2. 1993 do 31. 12. 2011
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V novele zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele byl v § 3 písmeno c) doplněn text: „při konečném účtování prodávaných výrobků
a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu“.

PADĚLKY ČESKÝCH BANKOVEK A MINCÍ
S oběhem bankovek a mincí jsou neodmyslitelně spjaty jejich

padělky. Přestože peníze vydávající instituce, tiskárny bankovek
a mincovny už déle než dva a půl tisíce let vymýšlejí, jak padělání
peněz zabránit nebo je alespoň ztížit, padělatelé ve svých aktivitách
nepolevují. Ani neustále nové technologie výroby peněz ani přísné
tresty nevedou ke konci padělání a padělatelů, ba ani k výraznějšímu snížení jejich aktivit.

Graf na str. 229 zobrazuje výskyt padělků v České republice od

vzniku samostatné české měny. Až na výjimku v roce 1998, která
však pro oběh peněz v České republice nepředstavuje závažné ohrožení, lze situaci považovat za stabilizovanou.

Při hodnocení vývoje výskytu padělků českých bankovek a mincí

Pravá

v uplynulých téměř dvaceti letech na území České republiky je možno vycházet z faktu, že od roku 1993 do roku 2011 jich bylo zadrženo více než 160 tisíc kusů. Od tohoto čísla však je nutno odečíst
nejméně 90 000 padělků zadržených v tomto období českou policií
ještě před jejich udáním do oběhu. Průměrný počet padělků zjištěných v oběhu se tak snižuje na cca 3 500 padělků ročně. Vezmemeli v úvahu, že v posledních několika letech obíhá v průměru 340
až 350 milionů českých bankovek, dostáváme se k poměru jeden
padělek na 100 000 pravých bankovek v oběhu. Vzhledem k tomu,
že v tomto státě žije 10 milionů lidí, pak šance setkat se s padělkem
je velmi nízká. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že s existencí
padělků je nutno neustále počítat.

Tvrdit, že padělatelé českých peněz mají bankovky určité hodno-

ty ve zvláštní oblibě, nelze. V posledních letech se ve vedení střídají
bankovky v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč a 5000 Kč zjišťované v oběhu
především bankami či agenturami třídícími peníze pro obchodní řetězce nebo zadržené policií před jejich uvedením do oběhu. Ročně jsou
padělky těchto hodnot zadrženy v množství stovek až tisíců kusů.

Padělek
Pravá

A

by se snížila možnost udávat v oběhu padělky bankovek v hodnotě 1000 Kč a 5000 Kč původních vzorů 1993, bylo přijato rozhodnutí ukončit vyhláškou č. 433/2000 Sb. oběh bankovek prvních vzorů obou hodnot, a to ke dni 30. června 2001. V letech 2003 až 2006
policie zadržela u rozšiřovatelů 7 092 padělků bankovek v hodnotě
5000 Kč. Padělatelská dílna se nacházela v zahraničí.

P

oměrně velký výskyt relativně nebezpečných padělků bankovek těchto hodnot na konci 20. a na začátku 21. století, byť
zadržených policií před uvedením do oběhu, vedl ČNB k tomu,
že se rozhodla doplnit v závěru první dekády třetího tisíciletí čtyři
nejvyšší hodnoty bankovek novými ochrannými prvky.
Padělek
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M

éně často než padělky bankovek 1000 Kč a 5000 Kč se v oběhu vyskytují padělky českých bankovek nižších
hodnot, u nichž se jejich výrobci spoléhají buď na to, že jimi ošálí automaty, nebo že přijímající nevěnuje bankovce nízké hodnoty takovou pozornost jako bankovkám hodnot vyšších. Bohužel, v řadě případů se jim daří udat do
oběhu i nekvalitní padělky.

K

nejkurióznějším patří případ z roku 1998, kdy policie zadržela v jednom fotoateliéru cca 50 000 černobílých
kopií bankovek v hodnotě 1000 Kč a 5000 Kč. Majitel ateliéru těmito kopiemi platil dětem, které se u něj nechávaly fotografovat. Děti se pokoušely si za vydělané „peníze“ nakoupit sladkosti a problém byl na světě. V tomto
případě, stejně jako v řadě případů jiných, byl pachatel spíše případem pro psychiatra než pro státního zástupce. Ne vždy to však měla policie tak snadné. Většinou musí získávat informace z různých zdrojů i ve spolupráci s německými či slovenskými kolegy. Tak došlo k zadržení už zmíněných bankovek v hodnotě 5000 Kč,
o nichž byla policie od počátku přesvědčena, že jejich zdroj je v zahraničí. Lze konstatovat, že úspěšné akce
Policie České republiky, při nichž bylo zadrženo u pachatelů větší množství padělaných bankovek, vždy výrazným způsobem ovlivňovaly statistiky výskytu padělků.

Nejoblíbenější bankovku padělatelů sice určit nelze, zato však lze spolehlivě určit nejčastěji používanou me-

todu padělání. Je jí inkoustový tisk. V jednotlivých letech dosahuje podíl padělků zhotovených na inkoustových
tiskárnách 80 až 90 % z celkového počtu padělků bankovek zadržených na území České republiky. Barevná kopie
zhotovená pomocí inkoustové tiskárny sice vypadá hezky barevně, v detailu však lze nalézt celou řadu odchylek.
Jako příklad můžeme použít srovnání detailu pravé bankovky v hodnotě 5000 Kč a stejného detailu na padělku
vytištěném pomocí inkoustové tiskárny vyobrazených na předcházející straně. Ze srovnání je názorně vidět, jak
se drobná čísílka označující nominální hodnotu bankovky pod šestiúhelníkem s hlavou lva nahoře uprostřed lícní
strany pravé bankovky na reprodukci vytištěné inkoustovou tiskárnou rozpadají v jednotlivé kapičky barvy. Obdobně se rozpadají i číslice mikrotextu udávající hodnotu bankovky v širším pruhu vpravo od portrétu nebo linky
v moravské orlici na rubu ve vyobrazení státního znaku. Ke zjištění, že tiskový obrazec na padělku není ostrý a že
je „rozmazaný“, není zapotřebí mít ani lupu. Jiným prvkem, který není na padělcích zhotovených inkoustovou tiskárnou v žádném případě v pořádku, je vodoznak. Ze srovnání vodoznaku na pravé bankovce (nahoře) a padělku
(dole) je zřejmé, že zatímco na pravé bankovce je vodoznak plastickým obrazcem se světlejšími i tmavšími ploškami, na padělku jsou tiskem zobrazeny pouze linie obrysu vodoznaku. K dalším metodám padělání patří elektrografický tisk (xerox, tonerové tiskárny ve spojení se skenery apod.). Jen velmi zřídka jsou padělky českých bankovek
vytištěny kvalitním tiskem z plochy.

J

ak již bylo uvedeno výše, Česká národní banka reaguje na počty i na kvalitu padělků českých peněz a jak
počet, tak i kvalitu ochranných prvků na českých bankovkách průběžně zvyšuje. Od roku 1994 byly průběžně
doplňovány ochranné prvky též na bankovkách v hodnotách 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč a 500 Kč.

P

adělky českých oběžných mincí se vyskytují vcelku sporadicky. Ročně jich je zjištěno několik desítek kusů.
Jsou to zpravidla tzv. technické padělky, které slouží především ke spouštění mechanizmů různých druhů mincovních automatů. Pro peněžní oběh v současné době nejsou nebezpečné. Počet a kvalita ochranných prvků však nejsou tím jediným, co přispívá k posilování integrity českých bankovek. Významně se na tom podílí
i právní úprava, která je obsažena jednak v § 233 až § 238 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. a jednak v normách
finančního práva, především v zákoně č. 6/1993 Sb., o ČNB a dále v zákoně č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek
a mincí.23 Podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 274/2011 Sb., k provedení některých ustanovení zákona
o oběhu bankovek a mincí. Úprava v normách finančního práva je nová a zohledňuje celou řadu aspektů, které se
od roku 1993 změnily. Jejím cílem je především chránit plynulý peněžní oběh a samozřejmě především ty subjekty,
které s hotovými penězi přicházejí dnes a denně do styku.
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23

Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o oběhu bankovek a mincí“).

P

odle českého trestního zákoníku je možno za padělání peněz uložit trest odnětí svobody na tři až osm let,
za přitěžujících okolností na deset, resp. dvanáct let. Vězením až na pět let je možno potrestat osoby, které sobě
nebo jinému opatří nebo přechovávají padělané nebo pozměněné peníze. To je ustanovení, které podle zkušeností
policie odrazuje případné distributory padělků od jejich dovozu na území České republiky.

V

zákoně o oběhu bankovek a mincí jsou vedle ustanovení, která vyjmenovávají povinnosti jednotlivých subjektů při příjmu peněz nebo při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince, též ustanovení
týkající se povinnosti zadržet padělek. Povinnost zadržet peníze podezřelé z padělání bez náhrady má poměrně
široký okruh subjektů. Jsou to všechny právnické osoby, dále provozovatelé kasin a směnárníci. Naproti tomu fyzické osoby mají až na výjimky možnost přijetí podezřelých peněz odmítnout. Dále mají fyzické osoby možnost
odmítnout přijetí peněz nestandardně poškozených, zejména označených nástražným zařízením na ochranu proti
krádeži. Platí-li obecně zásada, že padělané (podezřelé) peníze se zadržují bez náhrady a ten, kdo je bance nebo
polici odevzdá, nemá v žádném případě šanci na kompenzaci, musí mít potenciální příjemce padělku možnost
přijetí podezřelých peněz odmítnout. Povinnost podezřelé peníze zadržet je uložena pouze identifikovatelným
subjektům vybaveným určitou autoritou. Vedle toho banky a další právnické osoby, které buď zpracovávají peníze,
nebo ve velkém rozsahu vracejí peníze do oběhu, mají pod hrozbou finančních sankcí povinnost pravost peněz
před jejich vracením do oběhu přezkoumat, ať už vyškolenými pracovníky, nebo na zařízeních, která vyhovují náročným testům způsobilosti. Na českou právní úpravu je možno pohlížet z hlediska plynulosti peněžního oběhu,
trestněprávního hlediska i hlediska ochrany spotřebitele jako na úpravu vyžadující aktivní přístup plátce i příjemce
při pokladní operaci s cílem zamezit oběhu padělaných peněz.

Přehled o počtu zadržených padělaných a pozměněných peněz 1993 až 2011 včetně padělaných kolků
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

7 319

5 322

3 741

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

4 366

9 302

6 964

7 089

6 663

2 307

3 062

3 765

4 986

4 541

59 124

20 001

20 000

12 537

879

8 982

4 039

4 959 59 124

Počet kusů
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ZÁVĚREM
P

ětasedmdesát let společného státu Čechů a Slováků představuje z tisícileté historie české státnosti malou,
ale významnou část. V tisícileté historii peněz je dvacet let pouhým okamžikem. Jak hodnotit význam uplynulých dvaceti let v porovnání například s mincovní reformou Václava II. a ražbou pražských grošů, které se
staly mincemi evropského významu a razily se 250 let? Česká republika stojí v současné době na prahu další
historické události, kterou by se mohl stát vstup do eurozóny, nebo naopak odmítnutí eura. Zůstane euro pouhou epizodou v evropském měnovém uspořádání, nebo se stane v historii vývoje evropské ekonomiky velmi
významnou etapou, stejně jako se jimi stala období, v nichž byly raženy mince typu denárů, grošů nebo tolarů?
Jaká bude budoucnost papírových peněz a mincí ve věku velmi dynamicky se rozvíjejících informačních technologií? Skončíme u takových forem placení, které se ještě před padesáti léty považovaly za sci-fi? Vždyť dnešní
platby mobilními telefony a smartphones už vlastně této kvality dosáhly. Jaká bude role peněz za sto nebo dvě
stě let? Co padělání peněz? Dnešní hackeři dokážou ročně způsobit bankovnímu systému řádově větší škody
než padělatelé bankovek a mincí.

Po sametové revoluci svitla naděje vydat poprvé v historii tohoto státu ucelenou řadu bankovek, která by
byla technicky i výtvarně na výši a která by vycházela z názorů široké veřejnosti na to, co by se na bankovkách
mělo zobrazit. Východiskem byla veřejná anonymní soutěž, jejíž výsledek bankovní rada SBČS akceptovala.
Změna tematického zaměření federální řady na českou byla výsledkem politického vývoje, který SBČS nemohla
ovlivnit, ale na který musela rychle zareagovat.

Není pochyb o tom, že pokud by se měla připravovat další řada českých bankovek, určitě by se našly osobnosti moderní historie, jejichž etický odkaz by byl důvodem k výběru do takové řady. Mohli by mezi ně patřit
např. Karel Čapek, Václav Havel, Jaroslav Heyrovský, Milada Horáková, Jan Palach a Jaroslav Seifert. Atmosféra
ovlivňující přípravu nové série bankovek však již bude zcela jiná než ta, která provázala vznik českých peněz
na počátku devadesátých let minulého století.

Pokud my dnes hodnotíme události před dvaceti lety jako úspěšný start české měny a úspěšný počátek
činnosti České národní banky, věřme, že stejně budou tyto události hodnotit naši potomci za dalších dvacet,
padesát nebo sto let a budou je hodnotit pozitivně, stejně jako my dnes hodnotíme aktivity Václava II., Aloise
Rašína, Karla Engliše a dalších …

Praha, květen 2012
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PŘÍLOHY
Seznam autorů pamětních mincí
1. Jaroslav Bejvl
200 Kč 1999 100. výročí narození Ondřeje Sekory
200 Kč 2011 400. výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka (líc)
200 Kč 2012 150. výročí založení Sokola
500 Kč 2011 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena
Zlaté mince:
10 000 Kč 2012 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské

2. akademická sochařka Milena Blašková
200 Kč 2001 100. výročí založení Českého fotbalového svazu

3. David Čermák
200 Kč 2009 FIS mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009

4. Miroslava Česlová, DiS.
200 Kč 2010 150. výročí narození Gustava Mahlera (líc)

5. MgA. Martin Dašek
200 Kč 2011 200. výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři
Zlaté mince:
MostyऀČeské republiky
5000 Kč 2012ऀBarokní most v Náměšti nad Oslavou

6. Vojtěch Dostál, DiS.
200 Kč 2006 250. výročí narození F. J. Gerstnera a 200. výročí zahájení výuky na pražské polytechnice
200 Kč 2006 700. výročí vymření Přemyslovců po meči
200 Kč 2007 100. výročí narození Jarmily Novotné
200 Kč 2008 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky
200 Kč 2009 400. výročí formulování Keplerových zákonů pohybu planet

7. Mgr. Otakar Dušek
2000 Kč 2000 Mince se zlatou inlejí a hologramem k roku 2000
200 Kč 2000 Zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze

8. Tereza Eisnerová
200 Kč 2012 100. výročí narození Kamila Lhotáka

9. akademický sochař Zbyněk Fojtů
200 Kč 2004 425. výročí prvního vydání Kralické bible
200 Kč 2005 100. výročí výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi
200 Kč 2005 200. výročí bitvy u Slavkova
200 Kč 2006 500. výročí úmrtí Matěje Rejska
200 Kč 2007 550. výročí založení Jednoty bratrské
200 Kč 2008 Vstup České republiky do schengenského prostoru
200 Kč 2008 100. výročí založení Národního technického muzea
200 Kč 2008 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje
200 Kč 2012 100. výročí založení Junáka
2500 Kč 2004 Mince se zlatým středem a stříbrným mezikružím ke vstupu České republiky do Evropské unie
Zlaté mince:
Technické památkyऀ
2500 Kč 2007 Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi
2500 Kč 2008ऀTechnická památka pivovar v Plzni
2500 Kč 2010 Národní kulturní památka důl Michal v Ostravě
MostyऀČeské republiky
5000 Kč 2011 Gotický most v Písku
5000 Kč 2011 Renesanční most ve Stříbře
5000 Kč 2012 Negrelliho viadukt v Praze
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10. Milan Hanko
200 Kč 2005 100. výročí narození Jana Wericha a Jiřího Voskovce (líc)

11. akademický sochař Jiří Harcuba
200 Kč 1994 125. výročí zahájení provozu první městské koněspřežné tramvaje v Brně
200 Kč 1996 200. výročí narození Jean-Baptista Gasparda Deburaua
200 Kč 1997 100. výročí založení České amatérské atletické unie a konání nejstaršího běhu Běchovice–Praha
200 Kč 1997 650. výročí založení kláštera Na Slovanech – Emauzy
200 Kč 1999 50. výročí založení Organizace Severoatlantické smlouvy
200 Kč 1999 100. výročí založení Vysokého učení technického v Brně
200 Kč 2000 Počátek nového tisíciletí 2001
200 Kč 2001 200. výročí narození Františka Škroupa
200 Kč 2003 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického (líc)
200 Kč 2004 250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem
200 Kč 2005 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova
Zlaté mince:
Koruna česká
10 000 Kč 1995 Pražský groš
Karel IV.
1000 Kč 1998 Založení hradu Karlštejn
Deset století architekturyऀ
2000 Kč 2001 Románský sloh – rotunda ve Znojmě
2000 Kč 2003 Pozdní renesance – štíty domů ve Slavonicích
Technické památkyऀ
2500 Kč 2009 Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově

12. Mgr. Petr Horák
200 Kč 1995 200. výročí narození P. J. Šafaříka
200 Kč 2011 400. výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka (rub)

13. Zuzana Hubená, DiS.
200 Kč 2006 150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově

14. Luboš Charvát
200 Kč 2002 150. výročí narození Mikoláše Alše (rub)
200 Kč 2007 50. výročí vypuštění první umělé družice Země

Zlaté mince:
Technické památkyऀ
2500 Kč 2006 Národní kulturní památka papírna Velké Losiny
2500 Kč 2007ऀKulturní památka Ševčinský důl Příbram – Březové Hory
2500 Kč 2008ऀNárodní kulturní památka řetězový most ve Stádlci

15. Pavel Jekl
200 Kč 2003 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického (rub)

16. Mgr. Jitka Jelínková
200 Kč 1993 1. výročí schválení ústavy České republiky
200 Kč 1995 50. výročí vítězství nad fašismem
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Seznam autorů pamětních mincí
17. akademický sochař Ladislav Kozák
200 Kč 1994 Ochrana a tvorba životního prostředí
200 Kč 1996 200. výročí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby
200 Kč 1997 100. výročí výroby prvního osobního automobilu ve střední Evropě „Präsident“
200 Kč 1997 1000. výročí úmrtí sv. Vojtěcha
200 Kč 1998 150. výročí narození Františka Kmocha
200 Kč 2000 100. výročí narození Vítězslava Nezvala
200 Kč 2001 100. výročí narození Jaroslav Seiferta
200 Kč 2002 100. výročí úmrtí Emila Holuba
200 Kč 2003 150. výročí narození Josefa Thomayera (líc)
200 Kč 2003 100. výročí první elektrifikované tratě z Tábora do Bechyně
200 Kč 2003 100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Čechách

18. Lenka Nebeská, DiS.
200 Kč 2010 100. výročí narození Karla Zemana

19. MgA. Josef Oplištil
200 Kč 2003 150. výročí narození Josefa Thomayera (rub)
200 Kč 2004 Vstup České republiky do EU (líc)
200 Kč 2006 100. výročí narození Jaroslava Ježka
200 Kč 2009 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
200 Kč 2010 150. výročí narození Gustava Mahlera (rub)
500 Kč 2012 100. výročí narození Jiřího Trnky
Zlaté mince
Deset století architektury
2000 Kč 2002 Pozdní gotika – kamenná kašna v Kutné Hoře
2000 Kč 2004 Empír – zámek Kačina
Technické památkyऀ
2500 Kč 2006 Národní kulturní památka Klementinum–observatoř
2500 Kč 2009ऀKulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem

20. akademický sochař Vladimír Oppl
200 Kč 1995 100. výročí zahájení činnosti České filharmonie
200 Kč 1995 100. výročí narození Karla Svolinského
200 Kč 1998 200. výročí narození Františka Palackého
200 Kč 2000 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí hudebního skladatele Zdeňka Fibicha
200 Kč 2004 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan
Zlaté mince
Koruna česká
1000 Kč 1995 Motiv třídukátu slezských stavů z r. 1621
2500 Kč 1995 Motiv tolaru moravských stavů z r. 1620
5000 Kč 1995 Motiv mince „maley gross“ z doby Rudolfa II. (1587)
Karel IV.
10 000 Kč 1998 Založení Nového Města pražského
10 století architekturyऀ
2000 Kč 2005 Současnost – Tančící dům v Praze

21. Petr Pyciak
200 Kč 2001 250. výročí úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera
200 Kč 2002 150. výročí narození Mikoláše Alše (líc)

22. Lukáš Rudolf
200 Kč 1999 200. výročí založení Akademie výtvarných umění

23. akademický sochař Ivan Řehák
200 Kč 2010 600. výročí sestrojení Staroměstského orloje
200 Kč 2010 150. výročí narození Alfonse Muchy

24. František Skrbek
200 Kč 1995 50. výročí založení OSN

234

25. Jan Smrž
200 Kč 2008 150. výročí narození Viktora Ponrepa
200 Kč 2011 500. výročí narození Jiřího Melantricha z Aventina

26. MgA. Josef Šafařík
200 Kč 2001 Zavedení jednotné evropské měny euro jako oběživo
200 Kč 2007 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu
200 Kč 2009 400. výročí úmrtí rabiho Jehudy Löwa ben Becalel
200 Kč 2011 100. výročí prvního dálkového letu Jana Kašpara

27. akademická sochařka Jarmila Truhlíková-Spěváková
200 Kč 1994 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení základního kamene ke katedrále sv. Víta
200 Kč 1994 50. výročí vylodění spojenců v Normandii
Zlaté mince
Karel IV.
2500 Kč 1998 Vydání právních dokumentů Koruny české

28. akademický sochař Jiří Věneček
200 Kč 1998 800. výročí korunovace Přemysla Otakara I. českým králem
200 Kč 2000 700. výročí měnové reformy Václava II. a zahájení ražby Pražských grošů
200 Kč 2004 150. výročí narození Leoše Janáčka
200 Kč 2007 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic
200 Kč 2009 100. výročí dosažení severního pólu
Zlaté mince
Deset století architektury
2000 Kč 2002 Renesance – zámek v Litomyšli
2000 Kč 2004 Novogotika – zámek Hluboká
2000 Kč 2005 Kubismus – Lázeňský dům v Lázních Bohdanči

29. akademický sochař Jaroslav Veselák
Zlaté mince
Technické památkyऀ
2500 Kč 2010 Kulturní památka hamr v Dobřívě

ऀ

30. akademický sochař Michal Vitanovský
200 Kč 2002 750. výročí úmrtí Zdislavy z Lemberka
200 Kč 2002 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem
Zlaté mince
Karel IV.ऀ
5000 Kč 1998 Založení pražské univerzity
Deset století architektury
2000 Kč 2001 Raná gotika – klášter ve Vyšším Brodě

31. MgA. Jakub Vlček
200 Kč 2004 Vstup České republiky do EU (rub)
200 Kč 2010 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou
Zlaté mince
Deset století architektury
200 Kč 2003 Baroko – zámek Buchlovice

32. akademický sochař Jiří Velinger, akademická malířka Eva Velingerová
200 Kč 2005 100. výročí narození Jana Wericha a Jiřího Voskovce (rub)

33. akademická sochařka Majka Wichnerová
200 Kč 1998 650. výročí založení Univerzity Karlovy
200 Kč 2012 400. výročí úmrtí Rudolfa II.
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Právní předpisy o vydání
peněz do oběhu a stažení peněz z oběhu
České kolky
Zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny (§ 1, odst. 1) a odst. 2)
Nařízení vlády č. 61/ 1993 Sb., k provedení zákona o oddělení měny (§ 1)
Vyhláška č. 62/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny (§ 1, § 2 a § 3)
Vyhláška ČNB č. 158/1993 Sb., o vydání bankovek po 100 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 100 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
Vyhláška ČNB č. 159/1993 Sb., o vydání bankovek po 500 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
Vyhláška ČNB č. 112/1993 Sb., o vydání bankovek po 1000 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 1000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
České bankovky
Bankovka v hodnotě 20 Kč
Vyhláška č. 66/1994 Sb., o vydání bankovek po 20 Kč
Vyhláška č. 17/1996 Sb., kterou se mění vyhláška ČNB č. 66/1994 Sb., o vydání bankovek po 20 Kč
Vyhláška č. 173/2008 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996
Bankovka v hodnotě 50 Kč
Vyhláška č. 226/1993 Sb., o vydání bankovek po 50 Kč
Vyhláška č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993
a bankovek po 500 Kč vzoru 1993
Vyhláška č. 205/1994 Sb., o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1994
Vyhláška č. 197/1997 Sb., o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1997
Vyhláška č. 21/2011 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997 a o změně vyhlášky č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti
bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993
Bankovka v hodnotě 100 Kč
Vyhláška č. 158/1993 Sb., o vydání bankovek po 100 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 100 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
Vyhláška č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993
a bankovek po 500 Kč vzoru 1993
Vyhláška č. 65/1995 Sb., o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1995
Vyhláška č. 236/1997 Sb., o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1997
Bankovka v hodnotě 200 Kč
Vyhláška č. 63/1993 Sb., o vydání bankovek po 200 Kč
Vyhláška č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993
a bankovek po 500 Kč vzoru 1993
Vyhláška č. 198/1996 Sb., o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1996
Vyhláška č. 283/1998 Sb., o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1998
Bankovka v hodnotě 500 Kč
Vyhláška č. 159/1993 Sb., o vydání bankovek po 500 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
Vyhláška č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993
a bankovek po 500 Kč vzoru 1993
Vyhláška č. 268/1995 Sb., o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 1995
Vyhláška č. 33/1998 Sb., o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 1997
Vyhláška č. 78/2009 Sb., o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 2009
Bankovka v hodnotě 1000 Kč
Vyhláška č. 112/1993 Sb., o vydání bankovek po 1000 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 1000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
Vyhláška č. 433/2000 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 1000 Kč vzoru 1993 a po 5000 Kč vzoru 1993
Vyhláška č. 279/1996 Sb., o vydání bankovek po 1000 Kč vzoru 1996
Vyhláška č. 100/2008 Sb., o vydání bankovek po 1000 Kč vzoru 2008
Bankovka v hodnotě 2000 Kč
Vyhláška č. 226/1996 Sb., o vydání bankovek po 2000 Kč
Vyhláška č. 242/1999 Sb., o vydání bankovek po 2000 Kč vzoru 1999
Vyhláška č. 140/2007 Sb., o vydání bankovek po 2000 Kč vzoru 2007
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Bankovka v hodnotě 5000 Kč
Vyhláška č. 289/1993 Sb., o vydání bankovek po 5000 Kč
Vyhláška č. 433/2000 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 1000 Kč vzoru 1993 a po 5000 Kč vzoru 1993
Vyhláška č. 141/1999 Sb., o vydání bankovek po 5000 Kč vzoru 1999
Vyhláška č. 412/2009 Sb., o vydání bankovek po 5000 Kč vzoru 2009
České oběžné mince
Vyhláška č. 107/1993 Sb., o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích československé měny a jejich výměně
Vyhláška č. 108/1993 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně
Vyhláška č. 290/1997 Sb., kterou se mění vyhláška České národní banky č. 108/1993 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993 a o ukončení
platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně
Vyhláška č. 109/1993 Sb., o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích československé měny a jejich výměně
Vyhláška č. 141/1993 Sb., o vydání mincí po 1 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 1 Kčs a jejich výměně
Vyhláška č. 142/1993 Sb., o vydání mincí po 2 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 2 Kčs a jejich výměně
Vyhláška č. 143/1993 Sb., o vydání mincí po 5 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 5 Kčs a jejich výměně
Vyhláška č. 110/1993 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně
Vyhláška č. 232/1995 Sb., kterou se mění vyhláška ČNB č. 110/1993 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs
a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně
Vyhláška ČNB č. 335/1999 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 2000
Vyhláška ČNB č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně
Vyhláška ČNB č. 336/1999 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2000
Vyhláška ČNB 33/2000 Sb., o vydávání mincí ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely
Vyhláška ČNB č. 101/1993 Sb., o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a 5 haléřích československé měny
a jejich výměně
Vyhláška č.198/1997 Sb., o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, 20 haléřích vzoru 1993, 50 haléřích vzoru 1993, 1 Kč vzoru 1993, 2 Kč vzoru
1993, 5 Kč vzoru 1993, 10 Kč vzoru 1993, 20 Kč vzoru 1993 a 50 Kč vzoru 1993 ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely
Vyhláška č. 79/2003 Sb., o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993
Vyhláška č. 174/2008 Sb. ze dne 2. května 2008 o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993
Vyhlášky o pamětních mincích
Pamětní stříbrné mince 200 Kč
1. Vyhláška č. 261/1993 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 1. výročí schválení Ústavy České republiky
2. Vyhláška č. 67/1994 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení základního
kamene ke katedrále sv. Víta
3. Vyhláška č. 103/1994 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vylodění spojenců v Normandii
4. Vyhláška č. 147/1994 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 125. výročí zahájení provozu první koněspřežné městské tramvaje v Brně
5. Vyhláška č. 206/1994 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k ochraně a tvorbě životního prostředí
6. Vyhláška č. 63/1995 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vítězství nad fašismem
7. Vyhláška č. 64/1995 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Pavla Josefa Šafaříka
8. Vyhláška č. 214/1995 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace spojených národů
9. Vyhláška č. 267/1995 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí zahájení činnosti České filharmonie
10. Vyhláška č. 297/1995 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Karla Svolinského
11. Vyhláška č. 128/1996 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Jean-Baptista Gasparda Deburaua
12. Vyhláška č. 266/1996 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby
13. Vyhláška č. 4/1997 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního osobního automobilu ve střední Evropě
„Präsident“
14. Vyhláška č. 36/1997 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 1000. výročí úmrtí sv. Vojtěcha
15. Vyhláška č. 80/1997 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení České amatérské atletické unie a konání nejstaršího
běhu Běchovice–Praha
16. Vyhláška č. 271/1997 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení kláštera Na Slovanech – Emauzy
17.Vyhláška č. 40 /1998 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení Univerzity Karlovy
18. Vyhláška č. 97/1998 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Františka Palackého
19. Vyhláška č. 122/1998 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Františka Kmocha
20. Vyhláška č. 176/1998 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 800. výročí korunovace Přemysla I. Otakara českým králem
21. Vyhláška č. 35/1999 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace Severoatlantické smlouvy
22. Vyhláška č. 150/1999 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí založení Akademie výtvarných umění
23. Vyhláška č. 185/1999 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Vysokého učení technického v Brně
24. Vyhláška č. 186/1999 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Ondřeje Sekory
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Právní předpisy
25. Vyhláška č. 111/2000 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Vítězslava Nezvala
26. Vyhláška č. 139/2000 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 700. výročí měnové reformy Václava II. a zahájení ražby pražských grošů
27. Vyhláška č. 280/2000 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky
v Praze
28. Vyhláška č. 314/2000 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí Zdeňka Fibicha
29. Vyhláška č. 382/2000 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k počátku nového tisíciletí
30. Vyhláška č. 158/2001 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Františka Škroupa
31. Vyhláška č. 307/2001 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého fotbalového svazu
32. Vyhláška č. 308/2001 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Seiferta
33. Vyhláška č. 401/2001 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 250. výročí úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera
34. Vyhláška č. 412/2001 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k zavedení jednotné evropské měny euro jako oběživa
35. Vyhláška č. 434/2001 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka
36. Vyhláška č. 34/2002 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí úmrtí Emila Holuba
37. Vyhláška č. 113/2002 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem
38. Vyhláška č. 445/2002 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Mikoláše Alše
39. Vyhláška č. 8/2003 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického
40. Vyhláška č. 51/2003 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Josefa Thomayera
41. Vyhláška č. 161/2003 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně
42. Vyhláška č. 365/2003 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Království českém
43. Vyhláška č. 3/2004 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan
44. Vyhláška č. 162/2004 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke vstupu České republiky do Evropské unie
45. Vyhláška č. 297/2004 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem
46. Vyhláška č. 346/2004 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Leoše Janáčka
47. Vyhláška č. 510/2004 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 425. výročí prvního vydání Kralické bible
48. Vyhláška č. 18/2005 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jana Wericha a Jiřího Voskovce
49. Vyhláška č. 176/2005 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi
50. Vyhláška č. 435/2005 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí bitvy u Slavkova
51. Vyhláška č. 463/2005 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova
52. Vyhláška č. 19/2006 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí narození F.J.Gerstnera a k 200. výročí zahájení výuky
na pražské polytechnice
53.Vyhláška č. 52/2006 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské
v Kamenickém Šenově
54. Vyhláška č. 271/2006 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 500. výročí úmrtí Matěje Rejska
55. Vyhláška č. 364/2006 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 700. výročí vymření Přemyslovců po meči
56. Vyhláška č. 408/2006 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka
57. Vyhláška č. 14/2007 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 550. výročí založení Jednoty bratrské
58. Vyhláška č. 113/2007 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. položení základního kamene Karlova mostu
59. Vyhláška č. 203/2007 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jarmily Novotné
60. Vyhláška č. 235/2007 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vypuštění první umělé družice Země
61. Vyhláška č. 8/2008 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic
62. Vyhláška č. 9/2008 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky
63. Vyhláška č. 101/2008 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti vstupu České republiky do schengenského prostoru
64. Vyhláška č. 159/2008 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Viktora Ponrepa
65. Vyhláška č. 209/2008 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Národního technického muzea
66. Vyhláška č. 285/2008 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje
67. Vyhláška č. 474/2008 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
68. Vyhláška č. 31/2009 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti konání FIS mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009
69. Vyhláška č. 32/2009 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí dosažení severního pólu
70. Vyhláška č. 160/2009 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí úmrtí rabiho Jehudy Löwa ben Becalel
71. Vyhláška č. 360/2009 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí formulování Keplerových zákonů pohybu planet
72. Vyhláška č. 34/2010 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 600. výročí sestrojení Staroměstského orloje
73. Vyhláška č. 181/2010 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Gustava Mahlera
74. Vyhláška č. 182/2010 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Alfonse Muchy
75. Vyhláška č. 238/2010 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou
76. Vyhláška č. 272/2010 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 100. výročí narození Karla Zemana.
77. Vyhláška č. 58/2011 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 200. výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři
78. Vyhláška č. 99/2011 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí prvního dálkového letu Jana Kašpara
79. Vyhláška č. 159/2011 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jiřího Melantricha z Aventina
80. Vyhláška č. 305/2011 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka
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81. Vyhláška č. 5/2012 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Rudolfa II.
82. Vyhláška č. 12/2012 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí založení Sokola
83. Vyhláška č. 112 /2012 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Junáka
84. Vyhláška č. .../2012 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Kamila Lhotáka
85. Vyhláška č. .../2012 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí otevření Obecního domu v Praze
86. Vyhláška č. .../2013 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 20. výročí trvání České národní banky a české měny
Pamětní stříbrné mince 500 Kč
1. Vyhláška č. 296/2011 Sb., o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena
2. Vyhláška č. 11/2012 Sb., o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Trnky
Bimetalické mince
1.Vyhláška č. 241/1999 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvoutisícikorun se zlatou inlejí k roku 2000
2.Vyhláška č. 163/2004 Sb., o vydání pamětních 2500 Kč mincí se zlatým středem a stříbrným mezikružím ke vstupu České republiky do Evropské unie
Pamětní zlaté mince
1. Vyhláška č. 156/1995 Sb., o vydání zlatých mincí po 1000 Kč
2. Vyhláška č. 157/1995 Sb., o vydání zlatých mincí po 2500 Kč
3. Vyhláška č. 158/1995 Sb., o vydání zlatých mincí po 5000 Kč
4. Vyhláška č. 159/1995 Sb., o vydání zlatých mincí po 10 000 Kč
5. Vyhláška č.36 /1998 Sb., o vydání zlatých mincí „Karel IV.“ po 1000 Kč
6. Vyhláška č. 37/1998 Sb., o vydání zlatých mincí „Karel IV.“ po 2500 Kč
7. Vyhláška č. 38/1998 Sb., o vydání zlatých mincí „Karel IV.“ po 5000 Kč
8. Vyhláška č. 39/1998 Sb., o vydání zlatých mincí „Karel IV.“ po 10 000 Kč
1. Vyhláška č. 76/2001 Sb., o vydání zlatých mincí „Románský sloh – rotunda ve Znojmě“ po 2000 Kč
2. Vyhláška č. 309/2001 Sb., o vydání zlatých mincí „Raná gotika – klášter ve Vyšším Brodě“ po 2000 Kč
3. Vyhláška č. 84/2002 Sb., o vydání zlatých mincí „Pozdní gotika – kamenná kašna v Kutné Hoře“ po 2000 Kč
4. Vyhláška č. 389/2002 Sb., o vydání zlatých mincí „Renesance – zámek v Litomyšli“ po 2.000 Kč
5. Vyhláška č. 80/2003 Sb., o vydání zlatých mincí „Pozdní renesance – štíty domů ve Slavonicích“ po 2000 Kč
6. Vyhláška č. 275/2003 Sb., o vydání zlatých mincí „Baroko – zámek Buchlovice“ po 2.000 Kč
7. Vyhláška č. 130/2004 Sb., o vydání zlatých mincí „Empír – zámek Kačina“ po 2.000 Kč
8. Vyhláška č. 459/2004 Sb., o vydání zlatých mincí „Novogotika – zámek Hluboká“ po 2.000 Kč
9. Vyhláška č. 115/2005 Sb., o vydání zlatých mincí „Kubismus – Lázeňský dům v Lázních Bohdanči“ po 2000 Kč
10. Vyhláška č. 314/2005 Sb., o vydání zlatých mincí „Současnost – Tančící dům v Praze“ po 2000 Kč
1. Vyhláška č. 150/2006 Sb., o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka papírna Velké Losiny“ po 2500 Kč
2. Vyhláška č. 451/2006 Sb., o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka Klementinum–observatoř‘ po 2500 Kč
3. Vyhláška č. 73/2007 Sb., o vydání zlatých mincí „Kulturní památka Ševčinský důl Příbram – Březové Hory‘ po 2500 Kč
4. Vyhláška č. 204/2007 Sb., o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi“ po 2500 Kč
5. Vyhláška č. 144/2008 Sb., o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci“ po 2500 Kč
6. Vyhláška č. 284/2008 Sb., o vydání zlatých mincí „Technická památka pivovar v Plzni“ po 2 500 Kč
7. Vyhláška č. 123/2009 Sb., o vydání zlatých mincí „Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem“ po 2500 Kč
8. Vyhláška č. 263/2009 Sb., o vydání zlatých mincí „Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově“ po 2500 Kč
9. Vyhláška č. 116/2010 Sb., o vydání zlatých mincí „Kulturní památka hamr v Dobřívě“ po 2 500 Kč
10. Vyhláška č. 271/2010 Sb., o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka důl Michal v Ostravě“ po 2500 Kč
1. Vyhláška č. 127/2011 Sb., o vydání zlaté mince „Gotický most v Písku“ po 5000 Kč
2. Vyhláška č. 292/2011 Sb., o vydání zlaté mince „Renesanční most ve Stříbře“ po 5 00 Kč
3. Vyhláška č. 113 /2012 Sb., o vydání zlaté mince „Barokní most v Náměšti na Oslavou“ po 5000 Kč
4. Vyhláška č. ... /2012 Sb., o vydání zlaté mince „ Negrelliho viadukt v Praze“ po 5000 Kč
1. Vyhláška č. ... /2012 Sb., o vydání zlaté mince „ Zlatá bula sicilská“ po 10 000 Kč
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SUMMARY
The currency separation
In the context of the political changes which took place in Europe after the fall of the Iron Curtain, Czechoslovakia was divided
into two independent states with independent currencies. The dissolution of the Czech and Slovak Federal Republic (CSFR) on
31 December 1992 was a result of a long-standing effort to complete the national emancipation of Slovakia and to establish
a sovereign Slovak state with an independent currency.
The division of Czechoslovakia into the Czech Republic and the Slovak Republic and of the Czechoslovak currency into two
national currencies is often referred to as the “Miraculous Divorce”, since, in contrast to the countries of the former Soviet Union and
especially the former republics of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, the division of Czechoslovakia proceeded relatively
peacefully on the basis of agreements signed by the leaders of the political parties that had won the elections in June 1992. On
17 July 1992 the Slovak National Council passed the Declaration of Independence of the Slovak Republic, and on 26 August 1992
the prime ministers of the two republics making up the Czechoslovak Federation signed an agreement to divide the state. The
division was caused by the irreconcilable election programmes of the two political parties, the Czech Civic Democratic Party headed
by Václav Klaus and the Movement for a Democratic Slovakia chaired by Vladimír Mečiar. A key problem in the negotiations, one
on which the parties were unable to agree, was the issue of the central bank and the currency.
One of the first documents to be adopted which hinted at the future solution was the Treaty of 29 October 1992 between
the government of the Czech Republic and the government of the Slovak Republic on monetary arrangements (the “Treaty of
29 October”). Its introductory provisions stated that the governments of both republics, aware of the need to maintain a common
currency and to safeguard its stability as necessary conditions for a smooth transition to separate currencies and for maintaining
good economic relations between the two states, had agreed to continue temporarily using a common currency – the Czechoslovak
koruna – as the currency of both the Czech Republic and the Slovak Republic. Both states also undertook in the Treaty to adopt laws
on the central banks of the two republics.
The legal framework for the division of the federation consisted of a suite of constitutional laws passed by the Federal Assembly
in autumn 1992. The signing of the Treaty of 29 October was preceded by the passing of Constitutional Act No. 493/1992 Coll.,
amending Constitutional Act No. 143/1968 Coll., on 8 October 1992. The amendment to the Constitutional Act empowered both
republics to establish banks of issue. Constitutional Act No. 541/1992 Coll., on the Division of the Property of the Czechoslovak
Federation, was passed on 13 November 1992. Article 6(4) there of stated that the bank of issue of the Czech Republic and the
bank of issue of the Slovak Republic would take over the relevant portions of the property, rights and obligations of the State Bank
of Czechoslovakia upon the dissolution of the CSFR. Constitutional Act No. 541/1992 Coll. laid down two principles for the division
of federal property:
• the territorial principle; intangible property would be divided according to its location. This principle would be applied to
tangible items with due regard to the nature of the item if they formed part of an intangible item.
• the population ratio principle (2:1 division), to be applied wherever the territorial principle could not be used.
Constitutional Act No. 542/1992 Coll., on the Dissolution of the CSFR, was passed on 25 November 1992. It stated that
the CSFR would be dissolved at the end of 31 December 1992.
The Act on the National Bank of Slovakia was passed by the Slovak National Council on 18 November 1992 and the Act on the
Czech National Bank (CNB) was passed by the Czech National Council on 17 December 1992. The two acts, except for articles
specified in transitional provisions, took effect on 1 January 1993. The main aim of the transitional provisions was to enable the
monetary union envisaged by the Treaty of 29 October to function after 1 January 1993.
However, the monetary union did not last long. The representatives of the two states agreed on 29 January 1993 to terminate the
Treaty of 29 October. This was due to a fall in the foreign exchange reserves of the two central banks and an increase in the deposits
of Slovak entities in Czech banks, an undesirable consequence of which was a decline in the quantity of Czechoslovak korunas in
Slovakia. Transfers of funds from Slovakia to Czech and Moravian banks had already been observed in June and July 1992.
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SUMMARY
In addition to Act No. 6/1993 Coll., on the CNB, the legal basis for the currency separation in the Czech Republic included Act
No. 60/1993 Coll., on the Separation of the Currency. The bill was drafted at the beginning of January 1993 and passed by the Chamber
of Deputies on 2 February 1993.The act laid down a method for labelling (“stamping”) federal banknotes during the separation of the
currency and stipulated the rights and duties of entitiesparticipating in the currency separation and the amounts to be exchanged for
individuals and legal entities. The act empowered the government of the Czech Republic to set a date for the currency separation in
a government decree. Government Decree No. 61/1993 Coll. set 8 February 1993 as this date. The independent Czech currency
came into existence de facto on this date, since the Czech koruna had been introduced de jure on 1 January 1993 by the Act on
the CNB. To implement the act, the CNB issued Decree No. 62/1993 Coll., which stipulated the banknote denominations subject
to stamping and descriptions of the stamps. It also contained descriptions of the cash receipts that had been prepared as back-up
money for the exchange, and the procedural rules for the exchange. All three documents – the Act on the Separation of the Currency,
Government Decree No. 61/1993 Coll. implementing the Act, and Decree No. 62/1993 Coll. – took effect on 3 February 1993.
Currency in circulation in the CSFR amounted to CSK 99.2 billion on 31 December 1992. In line with the 2:1 principle, banknotes
and coins amounting to CSK 66.1 billion fell to the CNB for exchange.
The preparations for the currency separation were focused on two possible time scales. The key date was 1 July 1993. It was
clear that the CNB would not have a sufficient amount of new banknotes available before this date to be able to start putting them
into circulation in exchange for federal banknotes. If any date in the first half of 1993 was chosen as the currency separation date,
it would be necessary to exchange all high-denomination federal banknotes, accounting for around 94% of currency in circulation,
for stamped banknotes. Low-denomination federal banknotes and federal coins, accounting for around 6% of currency in circulation,
would be left in circulation and exchanged for new Czech banknotes and coins gradually, as soon as the new Czech money became
available. This option was implemented in February 1993.
The currency separation did not apply to commemorative silver coins, which ceased to be legal tender on 30 June 2006. The value
of federal commemorativesilver coins not returned from circulation amounted to CZK 296 million.
The CNB and the Ministry of Finance spent CZK 312.7 million and CZK 31.8 million respectively on the initial stage of the
currency separation. Expenditureon the second stage amounted to CZK 80.6 million. The CNB made a profit of CZK 177.6 million
on stamped banknotes not returned from circulation and a return of CZK 135.6 million on the sale of alloys of demonetised coins.
In January 1993, the CNB had 160 million stamps available for banknotes with a value of CZK 72 billion, of which 70 million
stamps were in the CZK 100 denomination, 50 million were in the CZK 500 denomination and 40 million were in the CZK 1,000
denomination.
The stamps were printed by Thomas De La Rue de Colombia and were transported to Prague at the end of August 1992. In addition,
there were20 million CSK 1,000 federal banknotes on which Czech stamps had been printed in the final phase of production by the
State Printing Office in Prague.A total of 32 million CZK 200 Czech banknotes were also available.
Thanks to a massive information campaign in the media, the amount of currency in circulation was reduced by more than one-half
at the start of February 1993.
The banknotes subject to stamping were exchanged between 4 February 1993 and 9 February 1993. Unstamped banknotes of
the three highest denominations (CSK 100, CSK 500 and CSK 1,000) ceased to be legal tender on 8 February 1993. The first stage
of the currency separation went successfully.However, the second stage, consisting in the replacement of low-denomination federal
banknotes and federal coins and stamped banknotes of the three highest denominations with new Czech banknotes and coins,
was logistically more difficult than the first. The banknotes put in circulation in 1993 weighed around 300 tonnes, while the coins
weighed about 2,500 tonnes. The banknotes withdrawn from circulation weighed around 500 tonnes and the coins 3,200 tonnes.
The logistical problems arising from the transfers of such large amounts of materials were exacerbated by the fact that the CNB did
not have sufficient storage capacity at the time and had to rent storage facilities elsewhere than in guarded bank buildings.
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Czech banknotes and Czech circulating coins
The preparations for the new banknotes of the Czechoslovak Federation were launched in 1990. It was clear that the banknotes
and coins issued during the communist period had to be replaced by new banknotes. This went beyond mere replacement of the
symbols and portraits used on the banknotes. Between 1953 and 1994, the Czechoslovak currency was an internal currency and
was not freely convertible. The number of counterfeits was minimal, and the protective elements used in the banknotes reflected
this fact. It was obvious that the banknotes of a currency aspiring to be freely convertible would have to be substantially upgraded.
In autumn 1990, the State Bank of Czechoslovakia (SBCS) launched an unlimited anonymous competition for the design of
a new series of Czechoslovak banknotes. The thematic focus and technical specification of the new Czechoslovak banknotes were
approved by the SBCS chairman on 11 December 1990. As a series of banknotes of a federal state, it had to feature personalities and
motifs representing both nations.
The selection of themes for the banknotes was followed by a complex and lengthy process to select the graphic designs. Three
Czech graphic designers – Karel Hruška, Oldřich Kulhánek and Ivan Strnad – and three Slovak graphic designers – Robern Brun,
Jozef Bubák and Dušan Stopiak – were invited to enter the competition. After a more than 12-month selection process, contracts to
create the designs for the new Czechoslovak banknotes were signed with one of the most important Czech graphic designers Oldřich
Kulhánek on 24 February 1992. The design for the CSK 200 banknote was handed over for printing in February 1992, and the design
for the CSK 1,000 banknote was approved in May 1992. Owing to the events and decisions in summer 1992, it was decided to
terminate the preparation of federal banknotes and coins.
On 1 October 1992, the Bank Board of the SBCS approved a document relating to the preparation of new Czech banknotes and
coins. The famous Czech opera singer Emmy Destinn was proposed for the CZK 2,000 banknote instead of the portrait of Slovak
politician Milan Rastislav Štefánik, and a portrait of Czech writer Božena Němcová was approved for the CZK 500 banknote
in place of the author of the Slovak language standard Ľudovít Štúr. The designs of the reverse sides of both banknotes were
adjusted accordingly. One of the first Czech kings Přemysl Otakar I – historically the oldest personality – was moved to the lowestdenomination banknote (CZK 20), and a portrait of his youngest daughter Agnes, known today as St. Agnes of Bohemia, was
proposed for the CZK 50 note. The following personalities from the original series remained on the Czech banknotes: Přemysl
Otakar I with the Golden Bull of Sicily on the CZK 20 banknote, and probably the most important king of Bohemia and Holy Roman
Emperor Charles IV together with the motif of Charles University on the CZK 100 banknote. The portrait of perhaps the most famous
Czech exile of the 17th century John Amos Comenius was kept on the CZK 200 banknote, along with an education motif on the
reverse side (Comenius is known as the “teacher of nations”). The Czech historian and politician František Palacký and a motif of
Kroměříž château are depicted on the CZK 1,000 banknote, while the CZK 5,000 banknote features the first Czechoslovak president
and founder of the modern Czechoslovak state Tomáš Garrigue Masaryk together with a picture of Prague. The set of designs for the
coinage system of the Czech Republic was approved on 12 October. The designs included innovations in the form of multi-sided
coins for the CZK 2 and CZK 20 denominations and a bimetallic coin (CZK 50).
The time schedule for the production and delivery of the new banknotes and coins took into account the need for the fastest
possible currency separation. The new CZK 200 banknote, initially prepared as a federal banknote, was scheduled to go into
circulation first. Originally, it was meant to replace a substantial proportion of the federal banknotes in circulation and also, after the
currency separation, the stamped CSK 100 banknotes, which were the most numerous denomination in circulation (25% of the total
number of banknotes). The new CZK 1,000 banknote was scheduled to be issued after the CZK 200 note. It represented almost 62%
of currency in circulation in terms of value. The federal CSK 50 and CSK 20 banknotes were planned to be gradually replaced by
coins of the same denominations, production of which was to start at the mint in Hamburg at the beginning of 1993. They were to be
the first coins to be put into circulation (on 7 April and 12 May respectively). The new CZK 50 and CZK 20 banknotes were produced
at a later stage so that they did not take away the capacity needed to produce the new banknotes of higher denominations.
The banknote printing house supplying the central bank of Czechoslovakia and the Czech Republic with banknotes was established
in 1928. When the replacement of the 1980s federal banknotes with new banknotes was under consideration, it was stated that the
capacity of the State Printing Office in Prague was such that it would be difficult to replace more than one or two banknotes a year.
The SBCS therefore decided to request price quotes from European banknote printing houses. Contacts were established in 1990
and in 1991 when the technical specifications were starting to take shape. Price quotes for banknotes of particular specifications
were requested from the printing houses.
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Far and away the best quote was submitted by the UK printing house Thomas De La Rue, & Comp. Ltd. (TDLR). TDLR extended the
validity of its 1991 quote to 30 September 1992. An agreement to produce CZK 50, CZK 100, CZK 500 and CZK 5,000 banknotes
was signed with TDLR on 8 October 1992. New CZK 50, CZK 100, CZK 200, CZK 500, CZK 1,000 and CZK 5,000 banknotes were
issued by the end of 1993. After an amendment to the agreement, the CZK 5,000 banknote was made at the State Printing Office in
Prague and the UK printing house supplied an increased number of CZK 50 banknotes. A new CZK 20 banknote was issued in spring
1994 and a new CZK 2,000 banknote in 1996. Czech banknotes are equipped with high-level protective elements. The elements
that form part of the banknote paper include a watermark, a windowed thread with microtext, protective fibres in the banknote
paper, and iridescent strips on banknotes of the three highest denominations. In addition, the banknotes feature protective elements
printed in optically variable ink, a latent image intaglio-printed in the shoulder of portraits, images with microtext, and a front-toback register, i.e. the decomposed letters “Č” and “R” making a complete and continuous mark when viewed against the light. The
banknotes are printed using pairs of inks that are visually identical or very similar but differ significantly when viewed under UV or
infrared light.
Since 1993, several new protective elements have been added to Czech banknotes and older protective elements have been
substantially modernised. In 2008, the newly issued CZK 1,000 banknote (2008 version) was awarded second prize “Excellence in
Currency” in the “Best New Banknote” category by the non-governmental International Association of Currency Affairs (IACA).

The new Czechoslovak coinage system was approved by the SBCS chairman in November 1991. A competition was announced
to find designs for the new 10-heller, 20-heller and 50-heller federal coins. The competition was judged and the first 50-heller coins
became available in spring 1992. Further preparation of federal coins was suspended due to political developments. A limited
competition for new coins was held among several Czech designers in summer 1992. It resulted in designs for the CZK 1, CZK 2,
CZK 5, CZK 10, CZK 20 and CZK 50 coins. The designs for the 10-heller, 20-heller and 50-heller denominations were selected from
those entered in the spring competition. As there was no mint in the Czech Republic, the Royal Canadian Mint was selected as the
supplier of CZK 1, CZK 2 and CZK 5 coins in autumn 1992, and Deutsche Nickel A. G., in collaboration with the mint in Hamburg,
was chosen as the supplier of the 10-heller, 20-heller and 50-heller aluminium coins and the CZK 10, CZK 20 and CZK 50 layeredmetal coins. Production of aluminium coins was launched at a new Czech mint in Jablonec nad Nisou on 1 July 1993. The Czech
Mint gradually took over the production of Czech coins of all denominations and also started minting commemorative precious
metal coins for the CNB in 1994.

Commemorative coins
The issuing of commemorative precious metal coins is a separate chapter in the CNB’s issuing activities. Since 1993, the CNB has
issued more than 80 commemorative silver coins with a face value of CZK 200 and more than 30 gold coins of various denominations
to mark various anniversaries or events. Two of the coins are bimetallic, and the first of these – issued to mark the millennium in
2000 – may have been the first coin in the world to feature a colour hologram. Commemorative coins have been designed by 33
designers in total. The silver CZK 200 coins weigh 13 g and are 31 mm in diameter. Between 1993 and 2011 they were made of an
alloy containing 900 purity silver, while those made since 2011 contain 925 silver. One CZK 500 coin has been minted each year
since 2011. It is 40 mm in diameter and weighs 24 g.
Gold coins are made of 999.9 purity gold. They are issued in denominations of CZK 1,000, CZK 2,000, CZK 2,500, CZK 5,000 and
CZK 10,000. The weight of each denomination is a round fraction of a troy ounce (3.11 g, 6.22 g, 7.77 g, 15.553 g and 31.107 g). The
one-ounce CZK 10,000 coin issued in 1999 to mark the 650th anniversary of the founding of Prague’s New Town by Charles IV was
awarded the prestigious COTY (Coin of the Year) prize by Krause Publications together with the American Numismatic Association
as the best gold coin of 1999. Its finely engraved relief is typical of Czech precious metal coins and is the calling card of the skilled
engravers of the Czech Mint in Jablonec nad Nisou.
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The CNB prepares a schedule of issuance of commemorative coins every five years and announces open anonymous competitions
for their designs. As a rule, four silver and two gold coins are issued every year. More than 50 designers enter the competitions and
submit plaster models of future coins. The entrants include students and teachers from the Secondary School of Applied Arts and the
Higher Vocational School in Jablonec nad Nisou specialising in minted medals and coins. The students compete – very successfully
– with highly experienced designers, some of whom have designed as many as 16 coins over the past 20 years. The competitions are
judged by the Commission for the Evaluation of Designs for Czech Banknotes and Coins, which awards prizes and recommends the
most artistic design for implementation. The CNB Bank Board has the final say on which design will be used.

Currency in circulation in 1993–2011
The value of currency in circulation increased more than ten times between February 1993 and the end of 2011. Around 350
million banknotes and 1.76 billion coins, amounting to CZK 420.3 billion, were in circulation at the end of 2011. The amount of
currency in circulation rises every year, even though modern forms of non-cash payment are developing apace. The CNB’s branches
care for the quality of the money and check all banknotes and coins that return from circulation for authenticity and sort them into
banknotes and coins fit and unfit for further circulation. Of the original seven branches established in 1993, only five manage money
reserves. These are the branches in Prague, Brno, Plzeň, Hradec Králové and Ostrava, which process (sort) around 650–700 million
banknotes a year using high-performance machines. The branches in Ústí nad Labem and České Budějovice provide limited services,
primarily to the public.
Some major changes were made to the structure of currency in circulation after 2000. The 10-heller and 20-heller coins ceased
to be legal tender in 2003 and the 50-heller coins ceased to be legal tender in 2008. The CZK 20 banknote went out of production
in 1996 and was gradually replaced in circulation by coins. The CZK 20 banknote ceased to be legal tender in 2007. Similarly, the
CZK 50 banknote ceased to be legal tender in 2011 and was replaced in circulation by CZK 50 coins.
The 1993 versions of the CZK 1,000 and CZK 5,000 banknotes ceased to be legal tender in 2000 and were replaced by newversion banknotes. The 1993 versions of the CZK 50, CZK 100, CZK 200 and CZK 500 banknotes ceased to be legal tender in
2007. The 1993 versions of all banknote denominations were replaced in circulation by newer banknotes with upgraded protective
elements.

Counterfeits of Czech banknotes and coins
The quantity of counterfeit Czech banknotes and coins seized has been stable over the past 20 years. Except in 1998, when the
police seized a large number of low-quality counterfeits before they were put into circulation, the number of detected counterfeits
has not exceeded 10,000 a year. On average, 3,200 counterfeit Czech banknotes and coins are detected per year, the vast majority
of which are banknotes. Counterfeit coins are found very rarely (just a few dozen a year). The statistics are significantly influenced
by successful operations undertaken by the Czech police, who usually seize several hundred or several thousand counterfeits from
distributors every year before they are put into circulation. The most counterfeited denominations are the CZK 5,000 and CZK 1,000
banknotes.
The vast majority of the counterfeits (80–90%) are printed on inkjet printers. These counterfeits are usually clearly identifiable
since no other protective elements are imitated.
The CNB pays significant attention to protecting banknotes and coins against counterfeiting. This is evidenced by Act No. 136/2011
Coll., on the Circulation of Banknotes and Coins, which assigns a whole range of rights to all persons entering into cash transactions
but also lays down a whole range of obligations. Failure to comply with these obligations can result in large fines being imposed.
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