
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Návrh vyhlášky o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5 000 Kč 

 

Návrh vyhlášky byl vložen do systému eKLEP dne 19. prosince 2014 s termínem dodání připomínek do 20. ledna 2015. Vyhodnocení 

připomínkového řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

MŽP Bez připomínek.  

MŠMT Návrh vyhlášky o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5 000 Kč 

zavádí pro vydávanou minci v § 1 odst. 1 legislativní zkratku „mince“.  V § 2 odst. 

2 vyhlášky bude proto nutné nahradit zřejmě nesprávné slovo „dvousetkoruny“ 

před jménem autora slovem „mince“, resp. provést obdobnou úpravu jako ve 

vyhláškách, kterými již byly vydány mince stejné nominální hodnoty v rámci cyklu 

„Mosty“. 

 

Odůvodnění je nutno členit na obecnou část a zvláštní část dle jednotlivých 

paragrafů. 

Připomínka akceptována. 

 

 

 

 

 

 

Připomínka akceptována. 

MPSV Bez připomínek.  

MMR Bez připomínek.  

MPO Bez připomínek.  

MSp Bez připomínek.  

MD Bez připomínek.  

MZV Bez připomínek.  

MO Bez připomínek.  

MK Bez připomínek.  

MZd Bez připomínek.  

Mze Bez připomínek.  
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MF K návrhu vyhlášky § 1 odst. 1 

 

Doporučujeme do § 1 odst. 1 za slovo ,,zlatá“ vložit slovo ,,pamětní“. 

 

Návrh vyhlášky v textu nikde neupravuje, že se jedná o pamětní minci ve smyslu § 

2 odst. 3 zákona 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, i když to 

z podstaty věci plyne. Doporučujeme, aby pojem ,,pamětní mince“ byl použit 

přímo v textu vyhlášky. Nepovažujeme za problematické, že první ustanovení 

nebude přesně korespondovat s názvem vyhlášky.  

 

 

K návrhu vyhlášky § 2 odst. 2  

 

Doporučujeme na čtvrtém řádku tohoto odstavce nahradit slovo ,,dvousetkoruny“ 

slovem ,,pětitisícikoruny“. 

 

 

K příloze k vyhlášce 

 

V příloze k vyhlášce doporučujeme na prvním řádku nahradit rok ,,2014“ rokem 

,,2015“. 

 

Otázku pojmosloví používaného ve vyhláškách 

o vydání zlatých mincí konzultovali zástupci 

České národní banky již 20. dubna 2013 v Komisi 

pro finanční právo Legislativní rady vlády 

v souvislosti s projednáváním vyhlášky o vydání 

zlaté mince „Dřevěný most v Lenoře“ po 5 000 

Kč. Komise pro finanční právo doporučila 

ponechat v případě mincí vydávaných v cyklech 

pojem „zlatá mince“ a u mincí spojených 

s určitým výročím i v případě mincí zlatých 

používat pojem „pamětní“. Česká národní banka 

v návaznosti na toto stanovisko komise 

připomínku Ministerstva financí k vyhlášce 

neakceptovala. 

 

Připomínka akceptována, avšak v souladu se 

zavedenou zkratkou byl namísto slova 

„pětitisícíkoruny“ použit pojem „mince“. 

 

Připomínka akceptována 

MV Bez připomínek.  
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