
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 
 DNE: 17. 12. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 10/2015/ŠKS/7 

NÁZEV: 
Pravidla ocenění osobností města Žďáru nad Sázavou 

ANOTACE: 
Jedná se o nastavení pravidel ocenění občanů města Žďár nad Sázavou, které bude udělováno 
jako morální ocenění za významné zásluhy v oblastech kultury, sportu, vzdělávání, vědy a ve 
veřejném životě. Ocenění může být rovněž uděleno občanům města jako morální ocenění za 
mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života a zdraví 
občanů města Žďár nad Sázavou. 
 
NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla udělování ceny města Žďáru nad Sázavou  
v předloženém znění.  
 

SOUVISEJÍCÍ MATERIÁL(Y):  

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Poznámka: 

Zpracoval: 

              Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 

                         Rada města  



 
 

Název materiálu: Pravidla ocenění osobností Žďáru nad Sázavou 
 
Počet stran:  2 
Počet příloh: 2 
 
Materiál byl projednán v RM 14. 12. 2015 a v upraveném znění doporučen ke schválení 
do ZM 17. 12. 2015. Zastupitelstvu města je nyní zaslán ve schválené podobě ze 
zasedání rady města 14. 12. 2015.  
 
Popis  
Již delší dobu byla v orgánech města diskutovaná otázka stanovení pravidel ocenění 
významných osobností města Žďáru nad Sázavou. Touto otázkou se intenzivněji začala 
zabývat Kulturní komise rady na svých zasedáních, kde bylo diskutováno o pravidlech 
ocenění občanů. Pracovníci Regionálního muzea doporučovali ocenění formou medaile. Na 
základě tohoto návrhu či doporučení členové Kulturní komise diskutovali jakou formu 
ocenění zvolit, zda předávat cenu jako skleněnou plastiku nebo medaili. Přítomní členové 
komise se dohodli na medaili, na které bude vyryt nápis: Cena města Žďár nad Sázavou  
a zpracovali návrh Pravidel udělování ceny města Žďáru nad Sázavou (dále jen Pravidla).  
Dále se na jednání Kulturní komise hovořilo o výši finanční odměny k udělené medaili. Dle 
názoru některých členů již samotná medaile představuje symbol vážnosti k oceněnému bez 
nároku na finanční odměnu.  
Členové komise hlasovali o návrhu, výši a schválení finanční odměny oceněnému. Na 
základě hlasování přítomných členů Kulturní komise byla výše finanční odměny stanovena 
na 10 000,- Kč jednomu oceněnému.  
 
Znění „Pravidel“ tak bylo upraveno v závislosti na výsledku hlasování a následně bylo 
schváleno toto usnesení: 

Kulturní komise navrhuje radě města ke schválení následující usnesení: 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit pravidla 
udělování Ceny města Žďár nad Sázavou podle předloženého znění a vyhlásit soutěž 
o návrh medaile, miniatury v podobě odznaku a pamětního listu. 

Pravidla byla předložena do ZM dne 25. 6. 2015, kde tento bod nebyl řádně projednán, ale 
na návrh Ing. D. Z. byl doporučen ještě k dopracování a projednání v klubu zastupitelů. 
Kulturní komise Pravidla na svém zasedání 26. 10. 2015 doplnila dle návrhu Ing. D. Z a 
předala k projednání v klubu zastupitelů 5. 11. 2015.  
 
Na zasedání zastupitelstva města 26. 11. 2015 bylo diskutováno o cenové hodnotě  
a materiálu mince či medaile. Padlo zde několik návrhů, kde shoda byla na vypuštění částky 
10 000 Kč jako samotný dar oceněnému a nahrazení finančního obnosu hodnotou kvalitní 
mince ze zlata, stříbra nebo pozlaceného stříbra. Zastupitelům města byla zaslána orientační 
cenová kalkulace mincí ze stříbra, zlata a pozlaceného stříbra.  
Dále zde byl předložen grafický návrh medaile/mince a odhlasován byl návrh akademického 
malíře a medailéra p. V. – předložený grafický návrh č. 1.  
Radě města tedy předkládáme návrh Pravidel udělení ceny města Žďár nad Sázavou 
k projednání a doporučení zastupitelstvu města ke schválení.        
 
V případě, že budou předkládaná Pravidla udělování ocenění za zásluhy města Žďáru nad 
Sázavou schválena zastupitelstvem města, zahájí odbor ŠKS kroky ke zhotovení medailí, na 
kterých se radní zastupitelé shodnou pro udělení prvního ocenění osobností města Žďáru 



 
 
nad Sázavou, které se bude konat u příležitosti druhého ročníku Dne Žďáru 11. června 
2016. 

 
Zápis z Kulturní komise ze dne 11. 5. 2015 a 26. 10. 2015 je přílohou předkládaného 
materiálu.  
 
Geneze případu  
RM 18. 5. 2015, usn. 214/2015/ŠKS 

Rada města byla seznámena se zápisem z Kulturní komise konané ze dne 11. 5. 2015. 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit pravidla udělování Ceny 
města Žďár nad Sázavou podle předloženého znění a vyhlásit soutěž o návrh medaile, 
miniatury v podobě odznaku a pamětního listu. 

ZM 25. 6. 2015 – materiál stažen z projednání a doporučen k doplnění. 

RM 14. 12. 2015 – rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Pravidla ceny města 
Žďáru nad Sázavou.  

Návrh řešení 
Schválit Pravidla udělování Ceny města Žďár nad Sázavou v předloženém znění.  
 
Varianty návrhu usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla udělování ceny města Žďáru nad Sázavou  
v předloženém znění.  
 
Zastupitelstvo města neschvaluje Pravidla udělování ceny města Žďáru nad Sázavou  
v předloženém znění.  
 
Doporučení předkladatele 
Schválit Pravidla udělování Ceny města Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 
 
Stanoviska  
Předkládaný materiál je navržen Kulturní komisí ze dne 11. 5. 2015 a 26. 10. 2015, dále je 
projednán a doporučen klubem zastupitelů města ze dne 5. 11. 2015, projednán a 
doporučen ke schválení do zastupitelstva města na zasedání rady města 14. 12. 2015.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRAVIDLA UDĚLOVÁNÍ CENY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou schválilo na svém zasedání dne ______________ 
usnesením č. ______________ tato pravidla udělování Ceny města Žďár nad Sázavou (dále 
jen „Ocenění“). 

Článek I 

Ocenění 

1. Ocenění je udělováno občanům města Žďár nad Sázavou jako morální ocenění za 
významné zásluhy zpravidla v těchto oblastech: 
a. kultura; 
b. sport; 
c. vzdělávání; 
d. věda; 
e. veřejný život. 

 
2. Ocenění může být rovněž uděleno občanům města Žďár nad Sázavou jako morální 

ocenění za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu 
života nebo zdraví občanů města Žďár nad Sázavou. 
 

3. Ve výjimečných případech může být Ocenění uděleno i osobám, které nejsou občany 
města Žďár nad Sázavou; tato výjimka musí být řádně odůvodněna. 
 

4. V jednom kalendářním roce může být Ocenění podle odst. 1 tohoto článku uděleno 
maximálně jedné osobě nebo jednomu kolektivu. Počet osob oceněných podle odst. 2 
tohoto článku není omezen, vždy však musí být dbáno na zachování prestiže a exkluzivity 
Ocenění. Udělení Ocenění podle odst. 1 a 2 jedné osobě v jednom roce není přípustné. 
Ocenění podle odst. 1 může být uděleno jedné osobě pouze jednou, opakované udělení 
není přípustné. Ocenění může být uděleno i in memoriam. 

 

Článek II 

Návrh na udělení Ocenění 

1. Návrhy na udělení ocenění jsou oprávněni podávat všichni občané města Žďár nad 
Sázavou, návrhy můžou podávat rovněž prostřednictvím členů zastupitelstva města. 
Návrhy jsou oprávněny podávat rovněž všechny právnické osoby se sídlem na území 
města. 
 

2. Návrhy mohou být podány: 
a. v listinné podobě na adresu Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 

Žďár nad Sázavou, v obálce označené „Ocenění za zásluhy“; 
b. v elektronické podobě na adresu meu@zdarns.cz s předmětem „Ocenění za 

zásluhy“. 
 

3. Návrhy mohou být podávány kdykoli. Ocenění bude vždy uděleno na základě návrhů 
přijatých v předcházejícím kalendářním roce. 
 

mailto:meu@zdarns.cz


 
 
4. Veškeré přijaté návrhy budou opatřeny pořadovým číslem a evidovány Odborem školství, 

kultury a sportu (dále jen „Odbor“). 
 

5. Každý návrh musí obsahovat: 
a. jméno a příjmení navrhované osobnosti, popř. bydliště či jiné kontaktní údaje, jsou-li 

navrhovateli známy; 
b. odůvodnění návrhu v rozsahu min. půl normostrany (900 znaků); 
c. jméno a příjmení (resp. název), adresa a kontaktní telefon a popř. email navrhovatele. 

 

Článek III 

Posouzení a rozhodnutí o udělení Ocenění 

1. Návrhy na udělení Ocenění jsou ze strany OŠKS předloženy Výboru pro udělování 
ocenění města Žďár nad Sázavou (dále jen „Výbor“). Výbor se skládá ze zástupců všech 
politických subjektů zastoupených v zastupitelstvu města; jeden subjekt nominuje vždy 
jednoho zástupce. Zasedání Výboru se s hlasem poradním účastní zástupce 
Regionálního muzea Žďár nad Sázavou, tajemníkem Výboru je zaměstnanec OŠKS. 
 

2. Výbor provede výběr z předložených návrhů na udělení Ocenění a předloží jej radě 
města. Jednotlivé návrhy Výboru musí být schváleny minimálně třípětinovou většinou 
všech členů Výboru. 
 

3. Rada města návrhy Výboru projedná a následně předloží tyto návrhy zastupitelstvu k 
rozhodnutí o udělení Ocenění. 
 

4. O udělení Ocenění rozhoduje s konečnou platností výhradně zastupitelstvo města do 
konce měsíce května daného kalendářního roku. 
 

5. Na Ocenění není právní nárok a zastupitelstvo města může rozhodnout o neudělení 
Ocenění v daném kalendářním roce. 

 

Článek IV 

Předání Ocenění 

1. Ocenění bude zpravidla předáváno v průběhu měsíce června, a to starostou, popř. 
místostarostou města, na slavnostním ceremoniálu. 
 

2. Ocenění bude oceněnému předáno ve formě pamětního listu, medaile v etuji. 
 

3. O udělení Ocenění provede kronikář zápis do kroniky města Žďár nad Sázavou. 
 

Článek V 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Návrhy na udělení Ocenění ve smyslu čl. II pro rok 2016 mohou být podávány ve lhůtě 
ode dne platnosti a účinnosti těchto pravidel do konce února roku 2016. 
 



 
 
2. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení zastupitelstvem města 

Žďár nad Sázavou. 
 

 

 

 

 

Zdeněk Navrátil, v.r.     Josef Klement, v.r. 

starosta města     místostarosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 11. 5. 2015 
 
 
Přítomni: O. V., S. M., V. B. H., L. Š, V. M, M. K., V. D., J. S., J. K., M. B., D. H. 
 
Omluveni: M. O. 
 
Host: Z. N. 
 
Jednání komise zahájil předseda a seznámil přítomné s programem: 
1. Den Žďáru  
2. Pravidla udělování ocenění za zásluhy města Žďáru nad Sázavou 
3. Propagace letních akcí ve Žďáře nad Sázavou 
4. Slavnosti jeřabin 2015 
5. Různé 
 
Ad 1) 
Předseda komise informoval členy o průběhu přípravy akce Den Žďáru. Od neděle 10. 5. 
2015 visí plakáty na výlepových plochách, další budou dodány do příspěvkových organizací 
města, výstavních síní, IC, ČD apod. Skládačky s programem jsou vytištěny v počtu 3000 
kusů. Tajemnice komise eviduje seznam dobrovolníků na akci, sraz bude 6. 6. 2015 v 9.30 
hod na Staré radnici.  
 
Ad 2) 
Na minulém zasedání kulturní komise diskutovala o pravidlech ocenění občanů. Pracovníci 
Regionálního muzea doporučují ocenění formou medaile. Na základě tohoto doporučení 
členové diskutovali jakou formu ocenění zvolit. Zda předávat cenu jako skleněnou plastiku 
nebo medaili. Komise se dohodla na medaili, na které bude vyryt nápis: Cena města Žďár 
nad Sázavou. Dále se hovořilo o finanční odměně k medaili. Dle názoru některých členů již 
samotná medaile představuje symbol vážnosti k oceněnému bez nároku na finanční 
odměnu.  
Následně bylo hlasováno o schválení finanční odměny: 
 
 
Znění pravidel tak bylo upraveno v závislosti na výsledku hlasování a následně bylo 
hlasováno  
o tomto usnesení: 

Kulturní komise navrhuje radě města ke schválení následující usnesení: 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit pravidla 
udělování Ceny města Žďár nad Sázavou podle předloženého znění a vyhlásit soutěž 
o návrh medaile, miniatury v podobě odznaku a pamětního listu. 

 

Ad 3) 
Na budově bývalého Městského úřadu bude vytvořen prostor k umístění propagačního 
banneru. Z hlediska zkvalitnění propagace města bude pořízen banner, na kterém budou 
letní akce ve městě, konané od července do začátku září 2015. Součástí banneru budou 
vylepeny plakáty, akce budou prezentovány ve žďárském zpravodaji a na webových 
stránkách města. Akce na banneru: 



 
 
 
1. KoresponDance 2015 
2. Festival Pod Zelenou horou 
3. Kinematograf bratří Čadíků 
4. Horácký džbánek 
5. Prázdninový trh 
6. Pilman triatlon 
7. Slavnosti jeřabin 
8. Dračí lodě 
9. Klášterní noc 
 
Ad 4) 
Tajemnice komise informovala o přípravě programu festivalu. Propojení výtvarné části  
a ostatních kulturních programů jednotným mottem „řeč těla“ spoluorganizátoři vítají a do 
pátku 15. 5. 2015 sdělí své pořady a návrhy do programu. Na příští komisi bude program 
prezentován. 
 
Ad 5) 
Starosta partnerského města Cairanne (FR) požádal vedení města Žďár nad Sázavou 
o uspořádání Dnů partnerství v roce 2016 ve Žďáře nad Sázavou v polovině měsíce  srpna 
2016. Mají zájem, aby jejich taneční soubor a ostatní umělci vystupovali na zahájení festivalu 
Slavnosti jeřabin 2016. Pořádat festival již od poloviny srpna není ideální pro zapojení škol 
do programu. Tajemník komise pro mezinárodní a regionální spolupráci odeslal dopis do 
partnerského města Flobecq v Belgii s dotazem, zda i Flobecq preferuje termín 18. srpna 
2016. Pokud bude festival SJ zahájen v roce 2016 již v polovině srpna, bude město jednat 
s panem Č., aby Filmové léto 2016 bylo ve Žďáře nad Sázavou až v tomto termínu. 

Dne 20. 5. 2015 v 16.00 hodin na Městském úřadu ve Žďáře nad Sázavou bude otevírání 
obálek projektu Mladí kraji, který organizuje Rada dětí a mládeže kraje Vysočina. Za kulturní 
komisi je účastí pověřena L. Š. 

 
Příští jednání komise se bude konat v pondělí 15. června 2015 v 16.00 hodin (místo 
bude upřesněno). 
 
 
 
 
 
Zapsala: H. 

 

 

 

 

 



 
 

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 26. 10. 2015 
 
 
Přítomni: O. V., V. D., J. S., M. B., J. K., M. O., L. Š., M. K., S. M., V. B. H., D. H. 
 
Host: Z. N. 
 
Omluveni: V. M. 
 
Program:  
1. Návštěva Kina Vysočina a problematika PO KULTURA Žďár nad Sázavou 
2. Jednací řád komisí Rady města 
3. Plakát a bilbord vánočních a adventních akcí 
4. Dotační program Kultura 2016 
5. Pravidla ocenění občanů 
6. Různé 
 
Komise se sešla v 16.00 hodin v Kině Vysočina.  
 
Ad 1) 
Proběhla diskuse s ředitelkou PO Kultura paní M. L.  
 
Paní ředitelka informovala členy komise o situaci v kině: 
 
Od 1. 11. 2014 zahájila Po Kultura Žďár provoz kina. Byly provedeny drobné technické 
úpravy. Paní ředitelka sdělila, že v současné době je v havarijním stavu elektrika a stále tak 
existuje možnost zahoření, potom by provoz v kině skončil. Revize elektrických rozvodů je 
však řádně provedena a platná. Studie rekonstrukce interiéru kina existuje. Podle paní 
ředitelky by ideálním postupem bylo opravit kino jako celek, ne po etapách. Finanční 
prostředky potřebné na opravu kina jsou podle studie předpokládány ve výši 25 mil. Kč. 
Výsledkem by byla téměř nová budova splňují trend současného kina. V roce 2016 by měl 
být zpracován projekt, aby se mohlo žádat o dotace, budou-li nějaké dotační programy 
k dispozici. Možnost financování rekonstrukce kina byla také diskutována s ministrem kultury 
při jeho návštěvě ve Žďáře.  
 
Průměr návštěvnosti je 70 lidí na film. Návštěvnost se zvýšila, kino navštěvují lidé i z okolí. 
V kině jsou pořádány i firemní akce. Promítání je obohaceno o filmový klub a filmy pro 
seniory. V letošním roce kino není ztrátové. Byla diskutována možnost letního promítání. 
Tuto aktivitu ve Žďáře prozatím vyvíjí pan Č., který 4 dny promítá filmy na náměstí 
Republiky, v letošním roce souběžně i na Farských humnech. Názor paní ředitelky je takový, 
že by raději investovala do oprav v kině a následně vyvíjela doprovodné aktivity.  
 
Poté se diskutovalo i o jiných záležitostech v organizaci Kultura Žďár.  
 
Pan předseda se dotazoval na financování pronájmu tanečnímu sdružení Smyk. Dle zásad 
provozu sportovišť zastupitelstvo město schválilo TS Smyk finanční částku 48.500 Kč na 
tréninkové hodiny. Výše nájemného vychází z tržních podmínek ve Žďáře a ze zákonných 
povinností příspěvkových organizacích.  
 
Na dotaz ohledně změny webové stránky organizace paní ředitelka sdělila, že organizace 
spravuje 3 budovy, pořádají různé kulturní akce včetně prodejního systému je vše umístěno 



 
 
na úvodní straně, což je důležité. Změna webových stránek bude však prověřena  
a organizace bude hledat vhodné příklady pro inspiraci vzhledu webových stránek. 
Výstavní plán – výstavy jsou instalovány na staré radnici a v městském divadle. Plán výstav 
je na 2 – 3 roky. Na Velikonoce 2017 plánují výstavu sochaře J. N.  
 
Závěrem paní ředitelka sdělila, že ve městě chybí kulturní prostor pro cca 100 lidí, řeší to tak, 
že využívají prostor kavárny U tety Hany. 
 
Pan předseda poděkoval paní ředitelce za informace o příspěvkové organizaci Kultura Žďár 
nad  Sázavou 
 
Komise pokračovala v jednání na Městském úřadu.  
 
Přítomní členové komise podle jednacího řádu schválili výše program jednání. 
Usnesení 
Komise schvaluje program svého jednání dne 26. 10. 2015. 
 
Ad 2)  
Předseda komise seznámil přítomné členy s jednotlivými body nového jednacího řádu komisí 
Rady města Žďáru nad Sázavou. Na dotaz L. Š. podle jakého systému se delegují členové 
do pracovních skupin komisí, odpověděl předseda Vykoukal, že členy navrhuje vedoucí 
pracovní skupiny a jmenuje je rada města. Dnes má pracovní skupiny pouze Komise rozvoje 
a životního prostředí. Dále bylo předsedou upřesněno, že v případě poradního sboru pro 
celoživotní vzdělávání pana místostarosty se nejedná o pracovní skupinu komise, ale  
o poradní skupinu odborníků na vzdělávání, kterou si zřídil pan místostarosta. 
 
Usnesení 
Komise bere na vědomí jednací řád komisí Rady města Žďáru nad Sázavou schválený radou 
města 21. 9. 2015 s účinností od 1. 10. 2015. 
 
Ad 3) 
Tajemnice předložila komisi výběr 8 kulturních akcí, které budou prezentovány na reklamním 
poutači na náměstí Republiky a v ul. Žižkova. Členové se dohodli, že plocha u bývalého MěÚ 
na náměstí Republiky není dobře čitelná. Z následné diskuze poté vyplynul názor komise, 
aby na tomto poutači byly prezentovány pouze dvě akce, které pořádá město Žďár nad 
Sázavou (Přivítání adventu, Novoroční ohňostroj) tak, aby byly dobře viditelné.  
 
Kulturní komise dále ukládá odboru ŠKS prověřit možnost zvětšení vývěsní plochy na 
budově bývalého MěÚ. Plakát, na kterém budou všechny adventní a vánoční akce bude 
vylepen ve formátu A2.  
 
Ad 4) 
Komise se dohodla na finálním znění výzvy a žádosti dotačního programu KULTURA 2016. 
Usnesení 
Kulturní komise po projednání doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu 
města schválit výzvu a žádost dotačního programu KULTURA 
 
Ad 5) 
Komise jednala o zapracování změn od zastupitelky města ing. Z. do materiálu Pravidla 
udělování Ceny města Žďár nad Sázavou. Výsledné znění bude dopracováno předsedou 
komise a zasláno zastupitelům k projednání. 
 



 
 
 
 
Ad 6) Různé 

Starosta města informoval komisi o žádosti Kinematografu bratří Č. na Filmové léto 2016. 
Z následné diskuse vyplynul názor komise, že doporučuje vedení města odpovědět p. Č, 
aby využil dotační program Kultura 2016. 
 
Starosta města pozval členy Kulturní komise na setkání u kulatých stolů týkající se 
Strategie města, které proběhne ve středu 4. listopadu 2015 od 16.00 hodin ve velkém 
sále Domu kultury na Dolní ulici 183/30 ve Žďáře nad Sázavou. 
Setkání budou tematicky rozdělena ke čtyřem stolům, a to na Sport a sportovci, Rodiny  
a děti, Senioři, Kultura a volný čas. 

 
 
 
Příští jednání komise bude 23. listopadu 2015 v 16.00 hodin. Místo bude upřesněno. 
 
 
Zapsala: H. 
Ověřil: V. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Mince – ocenění osobností města – ceny jsou uváděny za 1 ks 
Medailer - akad. malíř, p. Vitanovský  
Výroba - firma TRIGA – K,  Praha 
 
Stříbro           cca 2 500 Kč/ks = 24 ks 
Proto, aby nezčernalo, lakuje se speciálním lakem. Nezčerná, vydrží cca 10 let 
průměr mince   50 mm (nejběžnější průměr) 
síla      3 mm 
Cena: dle aktuální ceny stříbra/gram na trhu - cca 1460 Kč materiál a práce bez DPH + 
krabička 500 Kč bez DPH. 
Cca 2 500 Kč je cena za 1 kus i s luxusní krabičkou.  
Je možné roztavit a prodat cca o 100 Kč na gram níže než je aktuální kurz gramu stříbra na 
trhu.   
 
Stříbro pozlaceno, patinováno              cca 3 000 Kč/ks = 20 ks 
průměr   50 mm 
síla      3 mm 
vše stejné jako u stříbra 1460 Kč + 300 až 400 Kč za zlacení = cca 1860 Kč za kus bez DPH 
+ luxusní papírová krabička 500 + DPH, včetně certifikátu.  
Pozlaceno - 18 karátové nebo ryzí zlato - tenká vrstva a vypadá velmi pěkně.  
Vypadá velmi luxusně – cca 3000 Kč i s krabičkou.  
Je možné roztavit a prodat cca o 100 Kč na gram níže než je aktuální kurz gramu na trhu. 
(Zlacení by se muselo danou technikou setřít). 
 
Zlato ryzí (bez zálohy nedělají)        cca 100 000Kč = 0 ks 
ryzí zlato  - zn. AU 999/1000  
průměr   50 mm 
Síla     3 mm 
jen materiál na 1 minci je: 95 gr. x 960 Kč = 91 200 Kč.  
Je zde jiná cena za práci/kus = 3000 Kč a k tomu 500 bez DPH krabička.  
Cena by byla dle aktuálního kurzu za 1 gram na světovém trhu 960 – 1050 Kč.   
1 ks se vším všudy (práce, krabička, DPH) cca 100 000 Kč  
Lze roztavit a prodat cca o 100 Kč na gram níže než je aktuální kurz gramu na trhu.  
 
14 karátové zlato (bez zálohy nedělají)               cca 50 000 Kč = 1 ks  
14 karátové zlato – zn. AU 585/1000 - nedoporučuje, špatně se razí, je moc tvrdé  
průměr   50 mm 
Síla     3 mm 
Práce stejná jako u zlata, ale je tvrdé - razí se opakovaně nejméně 10x,  
cena dle kurzu 560/gram  
Výsledná cena je: 44 800/ks jen za materiál 1 ks + 3 000 práce/kus + 500 krabice = výsledek 
= 1 ks cca 50 000 Kč. 
Lze roztavit a prodat cca o 100 Kč na gram níže než je aktuální kurz gramu na trhu.  
 

 



 
 
U všech druhů kovu je výroba raznice za 15 000 Kč 
 
100 000 Kč je v rozpočtu – 25 000 grafika – 15 000 výroba raznice = 60 000 Kč zbude na 
samotnou výrobu mincí.  
 
 
 
 
 
Na zasedání rady města 30. 11. 2015 bylo ústně jednáno o možnosti zpracování mince, 
která by se nejvíce svou hodnotou blížila částce 10 000 Kč a to proto, že jeden 
z původních návrhů byl oceněného občana obdarovat finanční částkou ve výši 10 000 
Kč.  
 
Návrh nejblíže cenové hodnotě 10 000 Kč:   
 
Stříbro pozlaceno, patinováno              cca 9 000 Kč/ks = 6 ks 
průměr    80 mm 
síla      7 mm 
váha   300 gramů cca 
 
Zde je již náročnější technika zpracování a ražby. Cena mince této velikosti se může 
pohybovat v těchto částkách:   
Váha mince a její zpracování: 5 000 – 6 000 Kč + 1 000 Kč zlacení + 500 Kč krabička.   
Cena by se tedy mohla pohybovat kolem 7 500 Kč za celou medaili i s krabičkou + DPH. 
Odhadem tedy v konečné částce kolem 8 500 - 9 000 Kč včetně DPH.   
 


