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228

VYHLÁŠKA

ze dne 3. října 2018

o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I

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.:

§ 1

(1) Dnem 24. října 2018 se vydávají mince po
20 Kč vzoru 2018 I (dále jen „dvacetikoruna“).

§ 2

(1) Dvacetikoruna má stejné složení kovu,
hmotnost, průměr a sílu včetně povolených odchy-
lek, stejný tvar i provedení hrany a stejnou lícní
stranu jako mince po 20 Kč vzoru 1993, vydaná po
2. září 20121).

(2) Na rubové straně dvacetikoruny je portrét

Tomáše Garrigua Masaryka. Po obvodu dvacetiko-
runy je v uzavřeném opisu zleva letopočet „1850“,
text „T. G. MASARYK“, letopočet „1937“ a ozna-
čení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní
jednotky „20 Kč“. Všechny části opisu jsou od sebe
odděleny tečkami. Autorem návrhu dvacetikoruny je
akademický sochař Vladimír Oppl. Iniciály jeho
jména, přes sebe položená písmena „V“ a „O“, jsou
umístěny pod zkratkou peněžní jednotky.

(3) Vyobrazení rubové strany dvacetikoruny je
uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. října
2018.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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1) Vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs
a jejich výměně, ve znění vyhlášky č. 283/2012 Sb.



Příloha k vyhlášce č. 228/2018 Sb.

Vyobrazení mince po 20 Kč vzoru 2018 I

(rubová strana)
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VYHLÁŠKA

ze dne 3. října 2018

o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II

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.:

§ 1

(1) Dnem 24. října 2018 se vydávají mince po
20 Kč vzoru 2018 II (dále jen „dvacetikoruna“).

§ 2

(1) Dvacetikoruna má stejné složení kovu,
hmotnost, průměr a sílu včetně povolených odchy-
lek, stejný tvar i provedení hrany a stejnou lícní
stranu jako mince po 20 Kč vzoru 1993, vydaná po
2. září 20121).

(2) Na rubové straně dvacetikoruny je portrét

Milana Rastislava Štefánika. Po obvodu dvacetiko-
runy je v uzavřeném opisu zleva letopočet „1880“,
text „M. R. ŠTEFÁNIK“, letopočet „1919“ a ozna-
čení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní
jednotky „20 Kč“. Všechny části opisu jsou od sebe
odděleny tečkami. Autorem návrhu dvacetikoruny je
akademický sochař Vladimír Oppl. Iniciály jeho
jména, přes sebe položená písmena „V“ a „O“, jsou
umístěny pod zkratkou peněžní jednotky.

(3) Vyobrazení rubové strany dvacetikoruny je
uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. října
2018.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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1) Vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs
a jejich výměně, ve znění vyhlášky č. 283/2012 Sb.



Příloha k vyhlášce č. 229/2018 Sb.

Vyobrazení mince po 20 Kč vzoru 2018 II

(rubová strana)

Sbírka zákonů č. 229 / 2018Částka 114 Strana 4053



230

VYHLÁŠKA

ze dne 3. října 2018

o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III

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.:

§ 1

(1) Dnem 24. října 2018 se vydávají mince po
20 Kč vzoru 2018 III (dále jen „dvacetikoruna“).

§ 2

(1) Dvacetikoruna má stejné složení kovu,
hmotnost, průměr a sílu včetně povolených odchy-
lek, stejný tvar i provedení hrany a stejnou lícní
stranu jako mince po 20 Kč vzoru 1993, vydaná po
2. září 20121).

(2) Na rubové straně dvacetikoruny je portrét

Edvarda Beneše. Po obvodu dvacetikoruny je v uza-
vřeném opisu zleva letopočet „1884“, text
„EDVARD BENEŠ“, letopočet „1948“ a označení
nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jed-
notky „20 Kč“. Všechny části opisu jsou od sebe
odděleny tečkami. Autorem návrhu dvacetikoruny
je akademický sochař Vladimír Oppl. Iniciály jeho
jména, přes sebe položená písmena „V“ a „O“, jsou
umístěny pod zkratkou peněžní jednotky.

(3) Vyobrazení rubové strany dvacetikoruny je
uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. října
2018.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Sbírka zákonů č. 230 / 2018Strana 4054 Částka 114

1) Vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs
a jejich výměně, ve znění vyhlášky č. 283/2012 Sb.



Příloha k vyhlášce č. 230/2018 Sb.

Vyobrazení mince po 20 Kč vzoru 2018 III

(rubová strana)
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DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
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číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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