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V Praze dne 24. června 2015

Vyhlášení cen mincí z drahých kovů

            V souladu s metodikou stanovování cen mincí z drahých kovů vyhlašuje Česká 
národní banka ceny pamětních stříbrných mincí (dále jen „PSM“) nominální hodnoty 200 Kč 
a nominální hodnoty 500 Kč, zlatých mincí (dále jen „ZM“) z cyklu Mosty České republiky 
nominální hodnoty 5 000 Kč a ZM nominální hodnoty 10 000 Kč. Ceny platí pro prodej 
mincí mezi ČNB a jejími smluvními obchodními partnery.
                               

Pro období 1. 7. – 31. 8. 2015

 Průměrná cena zlata za předchozí sledované období dosáhla 936,904 Kč/g, což je 
o 49,975 Kč méně než je průměrná cena, z níž je vypočítána stávající prodejní 
cena. Rozdíl je větší než stanovená tolerance a ceny se proto snižují. Zároveň 
se z důvodu navýšení nákladů na výrobu zlatých mincí zvyšuje fixní částka 
prodejní ceny u nominální hodnoty 5 000 Kč o 7 Kč a u nominální hodnoty 
10 000 Kč o 9 Kč. Celková cena mincí v nominální hodnotě 5 000 Kč se snižuje
o 771 Kč a v nominální hodnotě 10 000 Kč se snižuje o 1 547 Kč.

Stanovená cena ZM včetně DPH v sazbě 0 %

běžná kvalita špičková kvalita

5 000 Kč 15 983 16 383

10 000 Kč 31 206 31 606

 Průměrná cena stříbra za předchozí sledované období dosáhla 12,928 Kč/g, což je 
o 0,825 Kč více než je průměrná cena, z níž je vypočítána stávající prodejní cena. 
Rozdíl je ve stanovené toleranci. Z důvodu navýšení nákladů na výrobu stříbrných 
mincí se zvyšuje fixní částka prodejní ceny o 2 Kč.

Stanovená cena PSM včetně DPH v sazbě 21 %

běžná kvalita špičková kvalita

200 Kč 370 470

500 Kč 708 808
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