
 

ODŮVODNĚNÍ 

Obecná část 

  

Podle § 12 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky a mince, jakož 

i bankovky a mince pamětní. Nominální hodnoty, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a další 

náležitosti bankovek a mincí a jejich vydání do oběhu stanoví Česká národní banka na 

základě zmocnění obsaženého v § 22 odst. 1 písm. a) zákona vyhláškami. 

 Vydávání mincí z drahých kovů má v českých zemích velmi dlouhou tradici, na kterou 

navázala v roce 1993 i Česká národní banka. Pamětní stříbrné mince vydává v souladu 

s emisním plánem schvalovaným bankovní radou vždy na pět let. Česká národní banka ročně 

emituje čtyři až šest takových mincí; účelem je připomenout široké veřejnosti významné 

osobnosti nebo události našich i světových dějin. 

 Tato vyhláška upravuje vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí 

založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě.  

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.  

U vyhlášek České národní banky, kterými se vydávají bankovky a mince, není možné 

vždy zachovat účinnost buď k 1. lednu, nebo k 1. červenci, tak jak požaduje § 3 odst. 3 

zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění zákona 

č. 277/2019 Sb. (dále jen „ZZMS“). Týká se to zejména pamětních mincí. Naléhavým 

obecným zájmem ve smyslu § 3 odst. 4 ZZMS je, aby pamětní mince byly v průběhu roku 

emitovány postupně. Jednak není možné emitovat několik mincí s různými motivy ve stejný 

čas, jednak pamětní mince je zpravidla emitována v den, který souvisí s motivem dané mince 

(je vydávána k připomenutí určitého výročí). Z tohoto důvodu je nutné u vyhlášek, kterými se 

vydávají bankovky a mince, aplikovat výjimku podle § 3 odst. 4 ZZMS.  

Zhodnocení dopadů regulace není součástí odůvodnění vzhledem k technickému 

charakteru vyhlášky. 

 

Zvláštní část 

 

K § 1: Ustanovení § 1 popisuje technické parametry vydávané mince. Všechny pamětní 

stříbrné dvousetkoruny vydávané Českou národní bankou v emisním období let 2016 až 2020 
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Stránka 2 (celkem 2) 

jsou zhotoveny ze stříbra o ryzosti 0.925, jejich průměr je 31 mm a hmotnost 13 g. Síla 

jednotlivých motivů mincí je rozdílná v závislosti na výšce reliéfu. Kromě těchto náležitostí 

§ 1 stanoví tolerance v předepsané hmotnosti, průměru, síle a složení kovu. 

 

K § 2: V § 2 je popsáno výtvarné provedení lícní a rubové strany mince a uveden autor jejího 

výtvarného návrhu. 

 

K § 3: Datum emise je stanoveno na 17. června 2020. 
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