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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  

Návrh vyhlášky o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny 

 

Návrh vyhlášky byl vložen do systému eKLEP dne 24. srpna 2018 s termínem dodání připomínek do 21. září 2018. Vyhodnocení připomínkového 

řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

MŽP Bez připomínek.  

MŠMT Obecně k materiálu: 

1.  Předkladatel materiálu zakládá vydání předmětného materiálu na 

zmocnění obsaženém v § 22 odst. 1 písm. a) zákona o České národní 

bance, kdy toto ustanovení umožňuje předkladateli stanovit 

náležitosti bankovek a mincí a jejich vydání do oběhu. Jak stanovuje 

i § 12 uvedeného zákona, předkladatel má „právo vydávat bankovky 

a mince, jakož i bankovky a mince pamětní“. Z § 14 vyplývá, že toto 

právo lze realizovat pouze v souladu s požadavky peněžního oběhu. 

Předkládaným materiálem se navrhuje vytvořit minci, která 

má 130 kg, nelze tedy hovořit o jejím peněžním oběhu. I sám 

předkladatel v Odůvodnění uvádí, že mince bude pouze „výstavním 

exponátem“. Navíc s ohledem na skutečnost, že by se mělo jednat 

o pamětní minci z drahého kovu, měla by tato mince být určena ke 

sběratelským účelům ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 136/2011 Sb. o 

oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance. Vzhledem k tomu, že navrhovaná mince takovéto 

definice splňovat nemůže, nejedná se dle našeho názoru o pamětní 

minci, ale pouze o druh uměleckého díla z drahého kovu. 

Navrhovaným předpisem se má navíc vydat pouze jedna pamětní 

mince určená pouze jednomu subjektu, kdy tento subjekt je patrně již 

samotnému předkladateli znám s ohledem na skutečnost, že 

v Odůvodnění uvádí, že tato mince bude „pouze výstavním 

exponátem“. S ohledem na výše uvedené je otázka zda předkladatel 

vůbec má zákonné zmocnění k vydání předmětného právního 

předpisu a zda předkládaný návrh nevykazuje spíše znaky 

 
Neakceptováno. Zákonné zmocnění k vydání této mince (byť zcela 

netradičně bude vydán jediný exemplář) vyplývá z § 12 zákona o ČNB. 

Názor, že v daném případě nejde o pamětní minci, nelze akceptovat. 

ČNB je oprávněným emitentem, mince bude mít svou nominální 

hodnotu a její vydání bude opřeno o zákon a vyhlášku. Počet vydaných 

exemplářů není zákonem stanoven, je tedy věcí emitenta, v jakém 

množství bude mince vydána. Ustanovení § 14 pojednávající 

o organizaci dodávek bankovek a mincí v souladu s požadavky 

bankovního oběhu se z povahy věci týká jen oběžných bankovek 

a mincí, přestože zavedení legislativní zkratky v § 12 může vést 

k závěru, že i pamětní mince obíhají stejně jako „obyčejné“ mince. 

Pamětní mince jsou ale především předmětem sběratelského zájmu. 

Jelikož jejich prodejní cena je emitentem vždy nastavena tak, aby byla 

vyšší než nominál (tzn. že použitý drahý kov má v době emise vyšší 

tržní cenu než je nominál mince), je jejich paralelní oběh vedle běžných 

mincí již z tohoto důvodu prakticky vyloučen (prvonabyvatel by 

na jejich puštění do oběhu prodělal). Teoreticky by se mohlo vyplatit 

jejich puštění do oběhu pouze při takovém poklesu ceny drahého kovu, 

kdy by nominál mince byl vyšší než tržní cena tohoto kovu. Podle § 5 

odst. 2 písmeno b) zákona o oběhu bankovek a mincí však nikdo kromě 

ČNB a úvěrových institucí provádějících bankovní operace nemá 

povinnost pamětní mince přijímat. Všechny tyto skutečnosti vedou 

k tomu, že pamětní mince reálně neobíhají, nýbrž jsou součástí 

soukromých sbírek, přičemž jejich cena na sekundárním trhu se odvíjí 
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individuálního správního aktu a nikoli právního předpisu, jehož 

základním znakem je obecnost.  

 

 

 

 

 

2. Předkladatel uvádí, že nominální hodnota je 100 mil. Kč, avšak 

k dnešnímu dni (27. 8. 2018) je hodnota zlata 1204,5 USD 

za trojskou unci, 38,726 USD za gram a s kurzem k dnešnímu dni 

(22,218 Kč za USD) činí hodnota gramu zlata 860,418 Kč. Mince 

o hmotnosti 130 kg by tedy měla cenu 111,85 mil. Kč, a to není 

dosud započítána cena za umělecké zpracování a výroba. 

Z předkládaného materiálu tak není jasné, z jakého důvodu 

předkladatel daným způsobem snižuje hodnotu použitého zlata. 

Žádáme uvedené vysvětlit, popř. materiál v daném ohledu doplnit 

a změnit. 

 

3. Upozorňujeme, že navrhované rozměry mince neodpovídají 

stanovené ryzosti zlata. S ohledem na odchylku by se hmotnost 

čistého zlata v minci pohybovala v rozmezí mezi 129 987 až 130 050 

g. Hustota zlata je stanovena na 19,3 g/cm3. Za těchto podmínek 

musí být objem mince 6 735,08 až 6 738,342 cm3. Při navrhovaných 

parametrech se však objem bude pohybovat mezi hodnotami 

8 992,024 až 11 451,11 cm3. Žádáme výše uvedené nesrovnalosti 

vysvětlit, popř. materiál v daném ohledu změnit. 

 

 

K materiálu, úvodní věta: Upozorňujeme, že v předmětné úvodní větě 

mají být uvedeny pouze právní předpisy, které zde obsažené ustanovení 

zákona novelizovaly. Doporučujeme předmětnou úvodní větu v daném 

ohledu změnit a především pak odstranit zákon č. 166/1993 Sb., který 

zákon o České národní bance neměnil. 

od ceny zlata a jejich numismatické hodnoty. V případě 100 mil. 

pamětní mince je její oběh vyloučen nejen s ohledem na její vysoký 

nominál a hmotnost, ale též s ohledem na zákon č. 254/2004 Sb., 

o omezení plateb v hotovosti, jehož § 4 odst. 1 stanoví, že „Poskytovatel 

platby, jejíž výše překračuje částku 270 000 Kč je povinen provést 

platbu bezhotovostně.“  

 

Neakceptováno. Cena, za kterou jsou pamětní mince emitentem 

prodávány, nebývá totožná s jejich nominálem. Podle § 16 odst. 2 

zákona o ČNB „Mince z drahých kovů, pamětní bankovky a mince 

a mince ve zvláštním provedení určené ke sběratelským účelům mohou 

být prodávány za ceny odlišné od jejich nominální hodnoty“. 

Do prodejní ceny je zakalkulována aktuální cena použitého kovu, 

náklady na ražbu a zisková marže emitenta. Skutečnost, že nominál 

předmětné mince je 100 mil. Kč, tudíž v žádném případě  neznamená, 

že ČNB tuto minci někomu prodá za 100 mil. Kč. Nejde tedy o žádné 

„snižování ceny zlata“ ze strany ČNB.    

 

Neakceptováno. Uvedený výpočet objemu kovu v minci nebere v potaz 

její skutečný tvar, včetně reliéfu. Bez detailního trojrozměrného modelu 

mince tedy není možné přesně určit objem a tedy ani váhu zlata, které 

bude v minci obsaženo. Hodnota uvedená ve vyhlášce je vypočítána 

podle počítačového modelu, který má výrobce mince k dispozici a je 

tedy přesná a bude při výrobě dodržena v toleranci, která je ve vyhlášce 

uvedena. 

 

 

 

Akceptováno. Zákon č. 166/1993 Sb. byl do úvodní věty doplněn 

na základě požadavku LRV, Pracovní komise pro veřejné právo I – 

Komise pro správní právo č. 3 ze dne 20. srpna 2018. Znění úvodní věty 

bylo dále projednáváno dne 18. září 2018 na LRV, Pracovní komise 

pro veřejné právo II – Finanční právo a na základě jejich doporučení 

byla úvodní věta upravena následovně: „Česká národní banka stanoví 

podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 
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ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.“ 

MPSV Bez připomínek.  

MMR Bez připomínek.  

MPO V úvodní větě návrhu vyhlášky doporučujeme vypustit text „zákon 

č. 166/1993 Sb.,“, neboť nenovelizuje dotčené ustanovení § 22 zákona č. 

6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, viz čl. 

38 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. Zákon č. 166/1993 Sb. byl do úvodní věty doplněn 

na základě požadavku LRV, Pracovní komise pro veřejné právo I – 

Komise pro správní právo č. 3 ze dne 20. srpna 2018. Znění úvodní věty 

bylo dále projednáváno dne 18. září 2018 na LRV, Pracovní komise 

pro veřejné právo II – Finanční právo a na základě jejich doporučení 

byla úvodní věta upravena následovně: „Česká národní banka stanoví 

podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 

ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.“ 

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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