
Ročník 2019

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 6 Rozeslána dne 18. ledna 2019 Cena Kč 49,–

O B S A H :

11. Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem

12. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I

13. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II

14. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III

15. Sdě lení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravot-
ních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdra-
votního pojištění a specifických zdravotních výkonů
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VYHLÁŠKA

ze dne 11. ledna 2019

o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona
č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 30. ledna 2019 se vydávají bankovky
po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem (dále jen „ban-
kovka“).

§ 2

(1) Bankovka má stejné parametry jako ban-
kovky po 100 Kč vzoru 20181).

(2) Bankovka má na kuponu horkou ražbou
aplikovanou fólii stříbřité barvy s výročním logem
České národní banky. Výroční logo obsahuje text
„ČNB“, „1919“, „100 let“, „Kč“ a „2019“.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. ledna
2019.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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1) Vyhláška č. 156/2018 Sb., o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018.
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VYHLÁŠKA

ze dne 11. ledna 2019

o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona
č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 30. ledna 2019 se vydávají mince
po 20 Kč vzoru 2019 I (dále jen „dvacetikoruna“).

§ 2

(1) Dvacetikoruna má stejné složení kovu,
hmotnost, průměr a sílu včetně povolených odchy-
lek, stejný tvar i provedení hrany a stejnou lícní
stranu jako mince po 20 Kč vzoru 1993, vydaná
po 2. září 20121).

(2) Na rubové straně dvacetikoruny je portrét

Aloise Rašína. Po obvodu dvacetikoruny je v uzavře-
ném opisu zleva letopočet „1867“, text „ALOIS
RAŠÍN“, letopočet „1923“ a označení nominální
hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky
„20 Kč“. Všechny části opisu jsou od sebe odděleny
tečkami. Autorem návrhu dvacetikoruny je akade-
mický sochař Vladimír Oppl. Iniciály jeho jména,
přes sebe položená písmena „V“ a „O“, jsou umís-
těny pod zkratkou peněžní jednotky.

(3) Vyobrazení rubové strany dvacetikoruny je
uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. ledna
2019.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Sbírka zákonů č. 12 / 2019Částka 6 Strana 195

1) Vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs
a jejich výměně, ve znění vyhlášky č. 283/2012 Sb.



Příloha k vyhlášce č. 12/2019 Sb.

Vyobrazení mince po 20 Kč vzoru 2019 I

(rubová strana)

Sbírka zákonů č. 12 / 2019Strana 196 Částka 6
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VYHLÁŠKA

ze dne 11. ledna 2019

o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona
č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 30. ledna 2019 se vydávají mince po
20 Kč vzoru 2019 II (dále jen „dvacetikoruna“).

§ 2

(1) Dvacetikoruna má stejné složení kovu,
hmotnost, průměr a sílu včetně povolených odchy-
lek, stejný tvar i provedení hrany a stejnou lícní
stranu jako mince po 20 Kč vzoru 1993, vydaná po
2. září 20121).

(2) Na rubové straně dvacetikoruny je portrét

Viléma Pospíšila. Po obvodu dvacetikoruny je v uza-
vřeném opisu zleva letopočet „1873“, text „VILÉM
POSPÍŠIL“, letopočet „1942“ a označení nominální
hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky
„20 Kč“. Všechny části opisu jsou od sebe odděleny
tečkami. Autorem návrhu dvacetikoruny je akade-
mický sochař Vladimír Oppl. Iniciály jeho jména,
přes sebe položená písmena „V“ a „O“, jsou umís-
těny pod zkratkou peněžní jednotky.

(3) Vyobrazení rubové strany dvacetikoruny je
uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. ledna
2019.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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1) Vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs
a jejich výměně, ve znění vyhlášky č. 283/2012 Sb.



Příloha k vyhlášce č. 13/2019 Sb.

Vyobrazení mince po 20 Kč vzoru 2019 II

(rubová strana)

Sbírka zákonů č. 13 / 2019Strana 198 Částka 6
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VYHLÁŠKA

ze dne 11. ledna 2019

o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona
č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 30. ledna 2019 se vydávají mince po
20 Kč vzoru 2019 III (dále jen „dvacetikoruna“).

§ 2

(1) Dvacetikoruna má stejné složení kovu,
hmotnost, průměr a sílu včetně povolených odchy-
lek, stejný tvar i provedení hrany a stejnou lícní
stranu jako mince po 20 Kč vzoru 1993, vydaná po
2. září 20121).

(2) Na rubové straně dvacetikoruny je portrét

Karla Engliše. Po obvodu dvacetikoruny je v uzavře-
ném opisu zleva letopočet „1880“, text „KAREL
ENGLIŠ“, letopočet „1961“ a označení nominální
hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky
„20 Kč“. Všechny části opisu jsou od sebe odděleny
tečkami. Autorem návrhu dvacetikoruny je akade-
mický sochař Vladimír Oppl. Iniciály jeho jména,
přes sebe položená písmena „V“ a „O“, jsou umís-
těny pod zkratkou peněžní jednotky.

(3) Vyobrazení rubové strany dvacetikoruny je
uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. ledna
2019.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Sbírka zákonů č. 14 / 2019Částka 6 Strana 199

1) Vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs
a jejich výměně, ve znění vyhlášky č. 283/2012 Sb.



Příloha k vyhlášce č. 14/2019 Sb.

Vyobrazení mince po 20 Kč vzoru 2019 III

(rubová strana)

Sbírka zákonů č. 14 / 2019Strana 200 Částka 6
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SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 7. ledna 2019

o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb,
stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři
hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 13. listopadu 2018 byl schválen Cenový předpis 1/2019/DZP o regulaci cen
poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními
lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů. Cenový předpis
nabyl účinnosti dne 1. ledna 2019 a byl publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 11 ze
dne 21. prosince 2018.

Ministr:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Sbírka zákonů č. 15 / 2019Částka 6 Strana 201
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Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
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číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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