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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  
Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny 
 
Návrh vyhlášky byl vložen do systému eKLEP dne 28. listopadu 2018 s termínem dodání připomínek do 19. prosince 2018. Vyhodnocení 
připomínkového řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
MŽP Bez připomínek.  
MŠMT Obecně k materiálu: 

1.  K Odůvodnění, Zvláštní část, K § 1: Není nám zcela zřejmý smysl 
předposlední věty předmětné části, jelikož rozdílnost v síle mince se 
musí pohybovat ve stanovené odchylce, stejně jako její průměr, 
hmotnost či ryzost. Jak je uvedeno v § 1 odst. 3, není reliéf umístěn 
pouze na stranách mince, ale i na její hraně a lze tak předpokládat 
rozdílnost průměrů mincí ze stejného důvodu, avšak předmětná věta 
se vztahuje pouze na sílu mince. S ohledem na výše uvedené a také 
s ohledem na poslední větu předmětné části, která uvádí, že jsou 
stanoveny určité tolerance, doporučujeme předposlední větu 
předmětné části z důvodu nadbytečnosti odstranit příp. vysvětlit. 

2. Pro úplnost a možnost ověření množství použitého zlata 
doporučujeme do materiálu doplnit, jakou výšku bude mít zlatá inlej 
či jak hluboko bude do mince zasazena, kdy s ohledem na uvedené 
údaje předpokládáme, že tato výška by měla být přibližně 0,5 mm. 

3. K materiálu, § 1 odst. 3: Vzhledem ke skutečnosti, 
že se Odůvodnění blíže nevyjadřuje k reliéfnímu nápisu na hraně 
mince, nemusí být zcela zřejmý smysl tohoto nápisu. 
Předpokládáme, že předkladatel zamýšlí uvedení zkratky peněžní 
jednotky spolu s rokem, od kterého byla tato jednotka používaná, 
avšak v takovém případě je zcela nadbytečný poslední údaj, který 
obsahuje letopočty, jenž jsou uvedeny i na rubové straně mince. Dále 
nám není zcela zřejmé, z jakého důvodu jsou mezi údajem za rok 
1939 a 1945 uvedeny dvě hvězdičky, jestliže mezi roky 1919 a 1939 

 
Akceptováno. Věta byla odstraněna, měla pouze sdělit, že síla 
jednotlivých mincí se mírně liší. Vždy je však v uvedené toleranci, 
a proto tato věta nebyla významná. 
 
 
 
 
 
 

 
Neakceptováno. K vytvoření přesné síly (výšky) zlaté inleje dochází až 
při ražbě mince, kdy také dojde ke spojení stříbrného korpusu a zlaté 
inleje, a proto přesnou sílu (výšku) zlaté inleje nelze změřit. 
 
 
Neakceptováno. Byly vybrány nejvýznamnější milníky vývoje koruny 
vzhledem k přípustné délce a rozložení na ražební segmenty. Kromě 
toho je mince již vyrobena, podobu reliéfního nápisu na hraně nelze 
měnit. 
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a také mezi roky 1945 a 1993 je uvedena pouze jedna hvězdička. 
Vzhledem ke skutečnosti, že není také uveden pouze vývoj zkratky 
peněžní jednotky z hlediska České republiky, ale také z hlediska 
Slovenské republiky, měl by být doplněn i rok 2009, neboť od tohoto 
roku přešla Slovenská republika na používání eura. Doporučujeme 
materiál doplnit a změnit ve smyslu uvedeném. 

4. K materiálu, § 2 odst. 1: Upozorňujeme, že ve druhé větě 
předmětného odstavce je zmiňováno „označení nominální hodnoty“, 
zatímco ve větě třetí předmětného odstavce je uvedena pouze 
„nominální hodnota“. Doporučujeme sjednotit, příp. uvést důvod pro 
rozdílnou formulaci. 

5. K materiálu, § 2 odst. 2: Z hlediska formálního doporučujeme 
slovo, před kterým má být uvedena iniciála autora umístit 
do uvozovek příp. nahradit slova „, před slovem JSEM je“ slovem 
„a“. Dále doporučujeme na konec předmětného odstavce doplnit 
tečku. 

 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. V první citaci je vysvětleno, že se jedná o označení 
nominální hodnoty. Pokud je v dalším textu vyhlášky vzhledem 
k popisovaným prvkům třeba nominální hodnotu opakovat, postačí dle 
našeho názoru slova nominální hodnota bez slova označení. Definitivní 
formulaci nicméně ponecháváme na LRV 
Akceptováno.  

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.  
MF Bez připomínek.  
MV Bez připomínek.  
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