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Nová národná strana obehových euromincí
(2017/C 23/05)

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydanej Francúzskom
Obehové euromince majú v celej eurozóne postavenie zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých
nových euromincí (1) s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej
činnosti, ako aj širokú verejnosť. V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny
a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do
obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto
mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený
pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.
Vydávajúca krajina: Francúzsko
Motív: 100. výročie úmrtia Augusta Rodina
Vecný opis vzoru: Parížska mincovňa Monnaie de Paris vzdáva hold významnému francúzskemu sochárovi Augustovi
Rodinovi pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia. Rodin, ktorý sa narodil v roku 1840, je jedným z najpoprednejších
predstaviteľov realizmu. Jeho diela ako Mysliteľ, Bozk, Pekelná brána či Pomník občanov Calais patria medzi nadčasové
majstrovské diela svetového sochárstva.
Motív mince zobrazuje naproti sebe Augusta Rodina a jeho najznámejšiu sochu Mysliteľ. Iniciály RF označujúce
République française (Francúzska republika) sú znázornené v hornej časti mince v takej podobe, akoby ich vytesal
sochár. Meno sochára „A. Rodin“ a roky „1917–2017“ zodpovedajúce výročiu sú zapísané na umelcovej brade.
Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
Náklad: 10 miliónov mincí
Dátum vydania: 31. január 2017

(1) Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.
(2) Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008
o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).

