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VYHLÁ`KA

ze dne 7. kv�tna 2019

o vydání zlaté mince „Hrad VeveYí“ po 5 000 K�

�eská národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona �. 6/1993 Sb., o �eské národní
bance, ve zn�ní zákona �. 442/2000 Sb. a zákona
�. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 28. kv�tna 2019 se v rámci cyklu
„Hrady“ vydává zlatá mince „Hrad VeveYí“ po
5 000 K� (dále jen „mince“).

(2) Mince se vydává v b�~ném provedení a ve
zvláatním provedení s leat�n˝m polem mince a mato-
v˝m reliéfem (dále jen „zvláatní provedení“).

(3) Mince se razí ze zlata o ryzosti 999.9.
Hmotnost mince je 15,55 g, její prom�r 28 mm a síla
2 mm. PYi ra~b� mince je pYípustná odchylka v ry-
zosti zlata nahoru 0,01 %, odchylka v hmotnosti na-
horu 0,062 g, odchylka v prom�ru 0,1 mm a odchylka
v síle 0,15 mm. Hrana mince v b�~ném provedení je
vroubkovaná, hrana mince ve zvláatním provedení je
hladká.

§ 2

(1) Na lícní stran� mince je ztvárn�no hradní
nádvoYí prohledem pYes dveYní portál. V pravé �ásti
portálu jsou zakomponována stylizovaná heraldická

zvíYata z velkého státního znaku, a to �esk˝ lev, mo-
ravská orlice a slezská orlice. PYi pravém okraji
mince je název cyklu „HRADY“. Nad portálem je
umíst�na kamenná deska ve stYedu s reliéfním zna-
kem Zikmunda z Tiefenbachu a po stranách s erby
Bohunky z }erotína a KateYiny MeziYí�ské z Lom-
nice. V levé �ásti mincovního pole se nachází text
„�ESKÁ REPUBLIKA“, vedle kterého je ozna�ení
nominální hodnoty mince se zkratkou pen�~ní jed-
notky „5 000 K�“. Zna�ka �eské mincovny, která je
tvoYena kompozicí písmen „�“ a „M“, je umíst�na
ve spodní �ásti mincovního pole.

(2) Na rubové stran� mince je vyobrazeno
hradní jádro z podhledu. PYi horním okraji mince
je text „HRAD VEVEXÍ“. Ro�ník ra~by „2019“ je
umíst�n pod mostním obloukem. Zna�ka autora
mince Asamata Baltaeva, DiS., se nachází za textem
„HRAD VEVEXÍ“.

(3) Vyobrazení mince je uvedeno v pYíloze
k této vyhláace.

§ 3

Tato vyhláaka nab˝vá ú�innosti dnem 28. kv�t-
na 2019.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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PYíloha k vyhláace �. 127/2019 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Hrad VeveYí“ po 5 000 K�

(lícní a rubová strana)
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