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Nové národní strany dvoueurových pamětních mincí určených k oběhu vydávaných členskými
státy eurozóny u příležitosti oslav deseti let od zavedení eura
(2012/C 17/05)
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 popis vzorů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února
2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu se Společen
stvím, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní
euromince určené k peněžnímu oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně 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.

K oslavám deseti let od zavedení eura rozhodli ministři financí eurozóny, že členské státy eurozóny vyrazí
dvoueurové pamětní mince se společným vzorem na národní straně mince. Občané a rezidenti eurozóny
vybrali vítězný vzor prostřednictvím webového hlasování. Voliči měli na výběr z pěti návrhů, které byly
předběžně vybrány odbornou porotou z návrhů vzniklých v rámci soutěže občanů z celé eurozóny,
a vybrali návrh profesionálního návrháře z rakouské mincovny, pana Helmuta Andexlingera.

Vydávající země: Belgie, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lucembursko,
Malta, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko a Finsko

Připomínaná událost: Deset let od zavedení eura

Věcný popis vzoru: Symbol eura uprostřed mince ukazuje, že se euro stalo v posledních deseti letech
v Evropě i v celém světě velmi důležitým faktorem a vyvinulo se v globálního hráče na poli mezinárodního
měnového systému. Navržené prvky na minci okolo symbolu eura vyjadřují důležitost eura pro občany,
finanční svět (budova ECB), obchod (lodi), průmysl (továrny), odvětví energetiky a pro výzkum a vývoj
(větrné elektrárny). Iniciály umělce AH jsou uvedeny pod vyobrazením budovy ECB. Název vydávající země
v národním jazyce je uveden nahoře, zatímco dole je uveden letopočet 2002–2012.

Na vnějším obvodu mince je rozmístěno dvanáct hvězd evropské vlajky.

Přibližné datum vydání: leden 2012

BELGIE

Nápisy: BE/2002–2012
Mincovní značka: značka rytce a značka mincovny jsou uvedeny na levé, resp.
pravé straně od názvu země
Odhad objemu emise: 5 milionů
Vlys hrany mince: 2

šestkrát za sebou, střídavě směrem nahoru a dolů

(1) Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.
(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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NĚMECKO

Nápisy: BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND/2002–2012
Mincovní značka: značka mincovny (A, D, F, G nebo J) je uvedena na pravé
straně od označení „2002–2012“
Odhad objemu emise: 30 milionů
Vlys hrany mince: „EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT“ a spolková orlice

ESTONSKO

Nápisy: EESTI/2002–2012
Mincovní značka: žádná
Odhad objemu emise: 2 miliony
Vlys hrany mince: „EESTI“ opakující se dvakrát, směrem nahoru a dolů

IRSKO

Nápisy: ÉIRE/2002–2012
Mincovní značka: žádná
Odhad objemu emise: 3 miliony
Vlys hrany mince: 2

šestkrát za sebou, střídavě směrem nahoru a dolů

ŘECKO

Nápisy: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/2002–2012
Mincovní značka: značka mincovny je uvedena na pravé straně od motivu
Odhad objemu emise: 1 milion
Vlys hrany mince: „ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

“

ŠPANĚLSKO

Nápisy: ESPAÑA/2002–2012
Mincovní značka: žádná
Odhad objemu emise: 8 milionů
Vlys hrany mince: 2

šestkrát za sebou, střídavě směrem nahoru a dolů
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FRANCIE

Nápisy: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE/2002–2012
Mincovní značka: značka mincovny a značka rytce jsou uvedeny na pravé straně
od motivu
Odhad objemu emise: 10 milionů
šestkrát za sebou, střídavě směrem nahoru a dolů

Vlys hrany mince: 2

ITÁLIE

Nápisy: REPUBBLICA ITALIANA/2002–2012
Mincovní značka: značka mincovny „R“ je uvedena na pravé straně od motivu
Odhad objemu emise: 15 milionů
Vlys hrany mince: 2

šestkrát za sebou, střídavě směrem nahoru a dolů

KYPR

Nápisy: ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS/2002–2012
Mincovní značka: žádná
Odhad objemu emise: 1 milion
Vlys hrany mince: dvakrát „2 ΕΥΡΩ 2 EURO“

LUCEMBURSKO
Nápisy: LËTZEBUERG/2002–2012
Mincovní značka: značka mincovny a značka rytce jsou uvedeny nahoře na pravé
straně od motivu
Odhad objemu emise: 1,4 milionu
Vlys hrany mince: 2

šestkrát za sebou, střídavě směrem nahoru a dolů

V souladu s vnitrostátními právními předpisy mince se sklopným efektem zobra
zuje podobiznu velkovévody.

MALTA

Nápisy: MALTA/2002–2012
Mincovní značka: značka rytce a značka mincovny jsou uvedeny na levé, resp.
pravé straně od spodní hvězdy
Odhad objemu emise: 700 000
Vlys hrany mince: 2

šestkrát za sebou, střídavě směrem nahoru a dolů
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NIZOZEMSKO

Nápisy: NEDERLAND/2002–2012
Mincovní značka: značka rytce a značka mincovny jsou uvedeny na pravé straně
od motivu
Odhad objemu emise: 3,5 milionu
Vlys hrany mince: „GOD

ZIJ

MET

ONS

“

RAKOUSKO

Nápisy: REPUBLIK ÖSTERREICH/2002–2012
Mincovní značka: žádná
Odhad objemu emise: 11,3 milionu
Vlys hrany mince: čtyřikrát za sebou 2 EURO
a dolů

, střídavě směrem nahoru

PORTUGALSKO

Nápisy: PORTUGAL/2002–2012
Mincovní značka: značka mincovny je uvedena na pravé straně od motivu
Odhad objemu emise: 520 000
Vlys hrany mince: pět erbů a sedm hradů rovnoměrně rozmístěných po celém
obvodu

SLOVINSKO

Nápisy: SLOVENIJA/2002–2012
Mincovní značka: žádná
Odhad objemu emise: 1 milion
Vlys hrany mince: nápis „SLOVENIJA“, za kterým je vyryta tečka

SLOVENSKO
Nápisy: SLOVENSKO/2002–2012
Mincovní značka: značka mincovny je uvedena nahoře na pravé straně od
motivu
Odhad objemu emise: 1 milion
Vlys hrany mince: nápis „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“, za kterým následují tři
symboly: hvězda – lipový květ – hvězda
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FINSKO

Nápisy: SUOMI FINLAND/2002–2012
Mincovní značka: značka mincovny je uvedena nahoře na levé straně od motivu
Odhad objemu emise: 1,5 milionu
Vlys hrany mince: „SUOMI FINLAND

“, kde znak

představuje lví hlavu

