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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 63

Rozeslána dne 8. června 2010

Cena Kč 17,–

O B S A H:
180. Zák o n , kterým se mění zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených
s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009
181. V y h lá š k a o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Gustava Mahlera
182. V y h lá š k a o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Alfonse Muchy
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180
ZÁKON
ze dne 3. června 2010,
kterým se mění zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů
spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

2. V § 1 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „a v roce 2010“.

Čl. I

3. V § 1 odst. 2 se částka „7 000 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „10 000 000 000 Kč“.

Zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém
programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009, se mění takto:

Čl. II

1. V názvu zákona se na konci názvu zákona doplňují slova „a v roce 2010“.

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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181
VYHLÁŠKA
ze dne 17. května 2010
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Gustava Mahlera

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a)
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 442/2000 Sb.:

§1
(1) Dne 9. června 2010 se ke 150. výročí narození
hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera vydává pamětní stříbrná dvousetkoruna (dále jen „dvousetkoruna“).
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení
a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra
a 100 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její
průměr 31 mm a síla 2,35 mm. Při ražbě dvousetkoruny
v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka
v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je
přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra
odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném
provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve
zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“.

§2
(1) Na líci dvousetkoruny je na notovém papíře
přepis části „Adagietto“ z 5. symfonie Gustava Mahlera. Při levém okraji dvousetkoruny je název státu
„ČESKÁ REPUBLIKA“. Pod notovým papírem je
označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ a značka České mincovny tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“. Při pravém spodním okraji notového papíru je umístěna iniciála autorky
lícní strany dvousetkoruny, Miroslavy Česlové, která je
tvořena písmeny „ČM“ umístěnými nad sebou.
(2) Na rubu dvousetkoruny je portrét Gustava
Mahlera. Na okraji límečku portrétu je podpis hudebního skladatele „GUSTAV MAHLER“. Letopočty
„1860–2010“ jsou umístěny přes límeček. Při spodním
okraji dvousetkoruny pod letopočtem „1860“ jsou
umístěny iniciály autora rubové strany dvousetkoruny,
MgA. Josefa Oplištila, které jsou tvořeny spojenými
písmeny „OJ“.
(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 9. června
2010.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 181/2010 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Gustava Mahlera
(lícní a rubová strana)
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182
VYHLÁŠKA
ze dne 17. května 2010
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Alfonse Muchy

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a)
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 442/2000 Sb.:
§1
(1) Dne 23. června 2010 se ke 150. výročí narození
významného secesního malíře Alfonse Muchy vydává
pamětní stříbrná dvousetkoruna (dále jen „dvousetkoruna“).
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení
a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra
a 100 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její
průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Při ražbě dvousetkoruny
v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka
v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je
přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra
odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném
provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve
zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“.

§2
(1) Na líci dvousetkoruny je přepis dekorativního
panó Alfonse Muchy „Hudba“ z cyklu „Umění“. Při
levém okraji dvousetkoruny je ve dvou řádcích název
státu „ČESKÁ REPUBLIKA“, který je na okrajích
slova „ČESKÁ“ ohraničen tečkami. Označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky
„200 Kč“ je při spodním okraji dvousetkoruny. Značka
České mincovny tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“
je při pravém okraji dvousetkoruny.
(2) Na rubu dvousetkoruny je portrét Alfonse
Muchy na pozadí secesního dekoru. Při pravém okraji
dvousetkoruny jsou ve dvou řádcích letopočty
„1860 ° 2010“ a nápis „ALFONS MUCHA“. Nalevo
od spodního okraje portrétu jsou umístěny iniciály autora dvousetkoruny, akademického sochaře Ivana Řeháka, které jsou tvořeny spojenými písmeny „IŘ“.
(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. června
2010.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 182/2010 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Alfonse Muchy
(lícní a rubová strana)

Částka 63
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