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Nová národní strana euromincí určených k peněžnímu oběhu
(2011/C 91/04)

Národní strana nové dvoueurové pamětní mince určené k peněžnímu oběhu a vydávané Republikou San Marino
Euromince určené k peněžnímu oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. Za účelem
informování široké veřejnosti a všech, kdo v rámci své profesní činnosti přicházejí do styku s mincemi,
zveřejňuje Komise podobu vzorů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry, které Rada dne 10. února
2009 (2) v této věci přijala, se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu se
Společenstvím, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat
pamětní euromince určené k peněžnímu oběhu, jde-li pouze o mince v nominální hodnotě dvou eur.
Tyto mince mají tytéž technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana
má pamětní vzor, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.
Vydávající stát: Republika San Marino
Připomínaná událost: Pětisté výročí narození italského malíře Giorgia Vasariho (30. července
1511–27. června 1574). Vasari byl rovněž spisovatelem, historikem a architektem. Věhlas získal sepsáním
životopisů italských umělců a v současnosti je považován za ideologického zakladatele literatury o dějinách
umění.
Popis vzoru:
Uprostřed mince je zobrazen detail obrazu Giorgia Vasariho „Judita s hlavou Holofernovou“. Ve spodní části
jsou uvedeny letopočty „1511–2011“, vlevo umělcovo jméno „G. Vasari“ a značka mincovny „R“. Na pravé
straně je název vydávajícího státu „San Marino“ a iniciály „C.M.“, jež patří autorce mince Claudii Momoni.
Obvod mince lemuje dvanáct hvězd evropské vlajky.
Objem emise: 130 000 kusů
Datum vydání: červen 2011

(1) Ostatní národní strany euromincí určených k peněžnímu oběhu lze nalézt na adrese http://ec.europa.eu/economy_
finance/euro/cash/coins/index_en.htm
(2) Viz závěry Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne
19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu
(Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).
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