
 

Odůvodnění 

Česká národní banka má podle § 12 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) výhradní právo vydávat bankovky a mince, 

jakož i mince pamětní. Podle § 22 písm. a) zákona Česká národní banka stanoví vyhláškami 

nominální hodnoty, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti bankovek a mincí 

a jejich vydání do oběhu. 

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa v roce 2018 a 100. výročí zavedení 

československé měny v roce 2019 rozhodla bankovní rada České národní banky o vydání 

nových vzorů oběžných mincí po 20 Kč. Do oběhu budou emitovány mince po 20 Kč 

stejných parametrů jako mince stávající, ale s rubovou stranou vztahující se k výše uvedeným 

výročím, tedy v roce 2018 s portréty hlavních tvůrců československého státu (T. G. Masaryka, 

M. R. Štefánika a Edvarda Beneše) a v roce 2019 nejvýznamnějších finančníků 

československé I. republiky (Aloise Rašína, Viléma Pospíšila a Karla Engliše). Vyhláška 

obsahuje popis nového vzoru mince po 20 Kč vzoru 2018 II (M. R. Štefánik). 

Předpokládá se, že mince budou vydány do oběhu dnem 24. října 2018 a téhož dne se 

navrhuje účinnost vyhlášky. 

Navrhovaná vyhláška je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, včetně 

Listiny základních práv a svobod. Navrhovaná vyhláška je v souladu se zákonem. Předmět 

úpravy vyhlášky nemá vztah k předpisům Evropské unie, judikatuře soudních orgánů 

Evropské unie a obecným právním zásadám práva Evropské unie ani k mezinárodním 

závazkům České republiky. 

Vyhláška nepřinese dopady na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty 

a podnikatelské prostředí České republiky. Návrh nemá sociální dopady a dopady na životní 

prostředí. Návrh nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 

a žen. Návrh nemá dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. U návrhu nebyla 

vzhledem k jeho povaze shledána žádná korupční rizika. Návrh nemá dopady na bezpečnost 

nebo obranu státu.  

Zhodnocení dopadů regulace není součástí odůvodnění vzhledem k technickému 

charakteru vyhlášky. 

 

Zvláštní část 

 

K § 1: Datum emise je stanoveno na 24. října 2018. 

 

K § 2: Ustanovení § 2 popisuje technické parametry a výtvarné provedení rubové strany 

vydávané mince.  

 

K § 3: Vzhledem k datu emise se účinnost vyhlášky stanoví na 24. října 2018.  

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAZ3AFFE8)


