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155
VYHLÁŠKA
ze dne 31. července 2018,
kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb.,
o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol,
ve znění pozdějších předpisů

skytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli,
oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání
může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli).“.

Ministerstvo obrany stanoví podle § 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:
Čl. I
Vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol,
ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb. a vyhlášky č. 165/
/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
2. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) V případech stanovených v § 3 odst. 3
písm. b) a c) a § 4 odst. 2 hradí Ministerstvo obrany
stravování žáka v plné výši finanční hodnoty stravní
dávky.
(3) Žákovi, který podíl na úhradě stravování
podle odstavce 1 neuhradí, se stravování neposkytne.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.
3. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:
„(3) Stravování se žákovi neposkytuje v době
jeho nepřítomnosti na vyučování v objektech školy
nebo v objektech školského zařízení, s výjimkou
doby, po kterou
a) žák koná praktické vyučování, na které byl vyslán školou v rámci svého vzdělávání,
b) se žák účastní akcí, při kterých je mu poskytována přeprava nebo náhrada jízdních výdajů
podle § 15, nebo
c) je žákovi poskytována zdravotní péče11) v lůžkové části posádkového zdravotnického zařízení vojenského poskytovatele zdravotních služeb.
11

) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 156/2015 Sb., o podmínkách po-

4. Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.
5. V § 4 odst. 2 se slovo „útvaru,“ nahrazuje
slovy „útvaru nebo“ a slova „nebo vojenského záchranného útvaru“ se zrušují.
6. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně
poznámky pod čarou č. 12 zní:
„(4) Pokud žák koná praktické vyučování u vojenského útvaru, poskytují se mu ke stravní dávce
stanovené v odstavci 3 podle náročnosti vykonávaného praktického vyučování rovněž přídavky potravin B až F podle právního předpisu upravujícího
způsob zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a zabezpečování
ubytování vojáků z povolání12); podmínky pro poskytování přídavků potravin B až F stanovené právním předpisem podle části věty před středníkem se
pro žáka použijí přiměřeně.

12

) Vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování
bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání,
ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 5 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„Žákovi, který uhradil podíl na stravování podle § 2
odst. 1, se náhrada v penězích vyplácí za jednotlivá
jídla, která měla být vydána, ve výši 60 % finanční
hodnoty stravní dávky pro žáka podle § 6 odst. 1;
současně s náhradou v penězích se žákovi vrátí rovněž jím uhrazený podíl na úhradě stravování.“.
8. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
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„(2) Žákovi, kterému vznikl nárok na poskytnutí stravování podle § 2 odst. 2, avšak nebylo možné mu vydat jednotlivá jídla, se vyplatí náhrada v penězích ve výši 100 % finanční hodnoty stravní
dávky pro žáka podle § 6 odst. 1.“.

9. V § 11 větě první se za text „písm.“ vkládají
slova „b) a“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2018.

Čl. II
Účinnost

Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.
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156
VYHLÁŠKA
ze dne 13. července 2018
o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 89/2018 Sb.:
§1
Dnem 5. září 2018 se vydávají do oběhu bankovky po 100 Kč vzoru 2018 (dále jen „bankovka“).
§2
(1) Bankovka je 69 mm široká a 140 mm
dlouhá. Přípustná tolerance v její šířce a délce je plus
minus 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně
zbarveném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem, běločarým vodoznakem a ochranným okénkovým proužkem.
(2) Stupňovitý vodoznak je umístěn na 36 mm
širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen
„kupon“) a tvoří jej portrét Karla IV. Vedle stupňovitého vodoznaku s portrétem Karla IV. je směrem
ke středu bankovky běločarý vodoznak označující
hodnotu „100“, který je orientován souběžně s kratšími stranami bankovky. Nad ním je umístěn symbol svatováclavské koruny, který tvoří korunovační
kříž a královské jablko.
(3) Ochranný okénkový proužek o šířce 3 mm
je zapuštěn do papíru v kolmém směru k delší straně
bankovky po celé její šířce, při pohledu z lícní strany
přibližně ve třetině délky bankovky. Jeho metalická
barva se v závislosti na úhlu dopadajícího světla
mění ze zelené na zlatavě hnědou. Na lícní straně
bankovky vystupují na povrch papíru části proužku
barevně proměnlivé metalické barvy s opakujícím se
negativním mikrotextem „ČNB 100 Kč“. V průsvitu
je na proužku rovněž čitelný opakující se negativní
mikrotext „ČNB 100 Kč“.
(4) Bankovka je opatřena ochrannou soutiskovou značkou, která má v průhledu proti světlu podobu písmen „ČR“ umístěných v bílé kruhové
ploše. Část ochranné soutiskové značky viditelná
na lícní straně je vytištěna v barvě fialové a je umís-

těna v pravé horní části tiskového obrazce bankovky. Část ochranné soutiskové značky viditelná
na rubové straně je vytištěna v barvě tmavě zelené
a je umístěna v levé horní části tiskového obrazce
bankovky. Celá soutisková značka je viditelná
z obou stran bankovky v průsvitu. Při pohledu z rubové strany bankovky je ochranná soutisková
značka stranově obrácená.
(5) Bankovkový papír použitý pro tisk bankovek je opatřen viditelnými oranžovými ochrannými
vlákny o délce přibližně 6 mm.
(6) Na lícní i rubové straně bankovky jsou tiskem z plochy vytištěny žluté kroužky, tvořící součást podtisku, které jsou zřetelné zejména na kuponu.
§3
(1) Na líci bankovky je v pravé části tiskového
obrazce portrét českého krále Karla IV. Je vytištěn
tiskem z hloubky v barvě zelené ve dvou odstínech.
Jméno „KAREL IV.“ je umístěno nahoře vpravo od
portrétu. Je vytištěno rovněž tiskem z hloubky
v barvě zelené. V rameni portrétu je umístěna ornamentální plocha pro skrytý obrazec, který při určitém úhlu dopadu světla vytváří tmavé nebo světlé
číslo „100“. Od portrétu vpravo vede souběžně s delšími stranami bankovky sytější pás zelené barvy
přesahující do 5 mm širokého nepotištěného okraje.
Na pásu je shora dolů negativně vyznačeno číslo
„100“ a opakující se mikrotext „100“ v barvě zelené.
Pás i číslo jsou tištěny tiskem z plochy. V pravém
horním rohu bankovky je hmatová značka pro nevidomé a slabozraké. Značku tvoří svislý proužek
o rozměru 1 x 8 mm. Hmatová značka je vytištěna
tiskem z hloubky v barvě zelené. Při spodním okraji
bankovky vlevo je drobným písmem vytištěno tiskem z hloubky v barvě zelené jméno autora návrhu
bankovky „O. KULHÁNEK INV.“, vpravo rovněž
v barvě zelené jméno autora ryteckého přepisu návrhu bankovky „M. ONDRÁČEK SC.“.
(2) V levé části tiskového obrazce je ve dvou
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řádcích umístěn text slovně označující nominální
hodnotu bankovky „STO KORUN ČESKÝCH“,
pod ním je uveden název emisní banky „ČESKÁ
NÁRODNÍ BANKA“. Všechny uvedené texty jsou
vytištěny tiskem z hloubky v barvě tmavě zelené.
Vpravo od názvu emisní banky je faksimile podpisu
guvernéra České národní banky. Označení představitele emisní banky slovem „GUVERNÉR“ je umístěno pod faksimile jeho podpisu, které je vytištěno
tiskem z plochy. Letopočet vydání bankovky
„2018“ je vytištěn tiskem z plochy v barvě zelené
a je umístěn v levé dolní části tiskového obrazce.
Na pozadí textů je v barvě zelené vyobrazen motiv
gotické křížové klenby. Ve spodní části je nad názvem emisní banky vyobrazení obou stran pražského groše vytištěné v barvě fialové. Pozadí je vytištěno tiskem z plochy s drobným rastrem v barvě
zelené, fialové a oranžové v podtisku.
(3) V horní části kuponu je vytištěno tiskem z hloubky v barvě zelené velké výrazné číslo „100“ označující nominální hodnotu bankovky.
Plocha číslic je vyplněna drobným rastrem.
§4
(1) Na rubu bankovky je v barvě fialové vyobrazena historická pečeť Univerzity Karlovy položená na pruhu pergamenu. V levé části pergamenu je
při nepotištěném okraji bankovky vlevo umístěna
iniciála „K“ ze zakládající listiny Univerzity Karlovy, vytištěná převážně v barvě zelené. V pravé části
bankovky přechází pruh pergamenu do sytějšího zeleného pásu, na kterém je umístěn státní znak České
republiky, tištěný rovněž v barvě zelené. Na pásu je
vytištěn negativní mikrotext „STO KORUN“.
Po obou stranách pečeti Univerzity Karlovy jsou
nad pergamenem umístěna vyobrazení fragmentů
gotických oken a pod ním geometrické obrazce připomínající vitráže oken chrámu Sv. Víta v Praze.
Podtisk bankovky je tvořen drobným rastrem. Vy-
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obrazení fragmentů gotických oken, geometrické
obrazce i linky rastru v podtisku jsou vytištěny převážně v barvě zelené a fialové, doplněné barvou
oranžovou. V levém spodním rohu tiskového obrazce je vytištěno v barvě zelené číslo „100“. Souběžně se spodní stranou bankovky je dole uprostřed
umístěn nápis „PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE
TRESTÁ PODLE ZÁKONA“. Barva nápisu je fialová. Při spodním okraji bankovky jsou drobným
písmem vytištěny nápisy „© ČESKÁ NÁRODNÍ
BANKA“ v barvě zelené (vlevo), „STÁTNÍ
TISKARNA CENIN“ v barvě fialové (uprostřed)
a jméno autora ryteckého přepisu hlavního motivu
rubové strany „V. FAJT SC.“ v barvě zelené
(vpravo). Všechna uvedená zobrazení a texty jsou
vytištěny tiskem z plochy.
(2) Označení série bankovky jedním velkým
písmenem abecedy a dvojmístným číslem a šestimístné pořadové číslo bankovky je vytištěno ve vodorovném směru vpravo dole pod státním znakem
České republiky a ve svislém směru zdola nahoru
v polovině kratší strany bankovky při nepotištěném
okraji vlevo. Obě označení série a pořadová čísla
bankovky jsou vytištěna tiskem z výšky v barvě
černé. Číslice vodorovně situovaného pořadového
čísla bankovky se směrem zleva doprava zvětšují.
(3) V horní části kuponu je vytištěno tiskem
z plochy v barvě zelené v kombinaci s barvou fialovou velké výrazné číslo „100“ označující nominální
hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplněna drobným rastrem.
(4) V dolní části kuponu je v barvě tmavě zelené vytištěn grafický symbol v podobě ornamenty
zdobeného písmene „K“ v kruhu.
§5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. září
2018.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
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157
VYHLÁŠKA
ze dne 13. července 2018
o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 89/2018 Sb.:
§1
Dnem 5. září 2018 se vydávají do oběhu bankovky po 200 Kč vzoru 2018 (dále jen „bankovka“).

(5) Bankovkový papír použitý pro tisk bankovek je opatřen viditelnými oranžovými ochrannými
vlákny o délce přibližně 6 mm.
(6) Na lícní i rubové straně jsou tiskem z plochy
vytištěny žluté kroužky, tvořící součást podtisku,
které jsou zřetelné zejména na kuponu.
§3

§2
(1) Bankovka je 69 mm široká a 146 mm
dlouhá. Přípustná tolerance v její šířce a délce je plus
minus 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně
zbarveném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem, běločarým vodoznakem a ochranným okénkovým proužkem.
(2) Stupňovitý vodoznak je umístěn na 39 mm
širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen
„kupon“) a tvoří jej portrét J. A. Komenského. Vedle stupňovitého vodoznaku s portrétem J. A. Komenského je směrem ke středu bankovky běločarý
vodoznak označující hodnotu „200“, který je orientován souběžně s kratšími stranami bankovky. Nad
ním je umístěn symbol kalichu.
(3) Ochranný okénkový proužek o šířce 3 mm
je zapuštěn do papíru v kolmém směru k delší straně
bankovky po celé její šířce, při pohledu z lícní strany
přibližně ve třetině délky bankovky. Jeho metalická
barva se v závislosti na úhlu dopadajícího světla
mění z hnědé na zlatou. Na lícní straně bankovky
vystupují na povrch papíru části proužku barevně
proměnlivé metalické barvy s opakujícím se negativním mikrotextem „ČNB 200 Kč“. V průsvitu je na
proužku rovněž čitelný opakující se negativní mikrotext „ČNB 200 Kč“.
(4) Bankovka je opatřena ochrannou soutiskovou značkou, která má v průhledu proti světlu podobu písmen „ČR“ umístěných v bílé kruhové
ploše. Část ochranné soutiskové značky viditelná
na lícní straně je vytištěna v barvě oranžové a je
umístěna v levé horní části tiskového obrazce bankovky. Část ochranné soutiskové značky viditelná
na rubové straně je vytištěna v barvě hnědé a je
umístěna v pravé horní části tiskového obrazce bankovky. Při pohledu z rubové strany bankovky je
ochranná soutisková značka stranově obrácená.

(1) Na líci bankovky je v pravé části tiskového
obrazce portrét J. A. Komenského. Je vytištěn tiskem z hloubky v barvě hnědé. Jméno u vyobrazené
osobnosti „J. A. KOMENSKÝ“ je umístěno ve
třech řádcích vpravo nad ramenem portrétu. Je vytištěno rovněž tiskem z hloubky v barvě hnědé. V rameni portrétu je umístěna ornamentální plocha pro
skrytý obrazec, který při určitém úhlu dopadu světla
vytváří tmavé nebo světlé číslo „200“. Od portrétu
vpravo vede souběžně s delšími stranami bankovky
sytější pás oranžové barvy přesahující do 5 mm širokého nepotištěného okraje. Na pásu je shora dolů
negativně vyznačeno číslo „200“ a opakující se mikrotext „200“ v barvě oranžové. Pás i číslo jsou tištěny tiskem z plochy. V pravém horním rohu bankovky je hmatová značka pro nevidomé a slabozraké. Značku tvoří dva svislé proužky o rozměru
1 x 8 mm, které jsou od sebe vzdáleny 7 mm. Hmatová značka je vytištěna tiskem z hloubky v barvě
hnědé. Při spodním okraji bankovky vlevo je drobným písmem vytištěno tiskem z hloubky v barvě
hnědé jméno autora návrhu bankovky „O. KULHÁNEK INV.“, vpravo jméno autora ryteckého
přepisu portrétu „M. ONDRÁČEK SC.“.
(2) V levé části tiskového obrazce je na pozadí
otevřené knihy ležící v půdorysu města Naarden ve
dvou řádcích umístěn text slovně označující nominální hodnotu bankovky „DVĚ STĚ KORUN
ČESKÝCH“, pod ním je uveden ve dvou řádcích
název emisní banky „ČESKÁ NÁRODNÍ
BANKA“. Všechny uvedené texty jsou vytištěny
tiskem z hloubky v barvě hnědé. Pod názvem emisní
banky je faksimile podpisu guvernéra České národní
banky. Označení představitele emisní banky slovem
„GUVERNÉR“ je umístěno pod faksimile jeho
podpisu, které je vytištěno tiskem z plochy. Letopočet vydání bankovky „2018“ je vytištěn tiskem z plochy a je umístěn vlevo od portrétu v horní části
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tiskového obrazce. V konturách půdorysu města
Naarden je ukryt mikrotext „ČNB“. Pozadí je vytištěno tiskem z plochy v barvě oranžové v kombinaci s barvou zelenou, s drobným rastrem v podtisku.
(3) V horní části kuponu je umístěno velké výrazné číslo „200“ označující nominální hodnotu
bankovky. Je vytištěno tiskem z hloubky v barvě
hnědé s bílým vlnkovým rastrem.
§4
(1) Na rubu bankovky jsou jako symbol Komenského vztahu k dětem a jeho pedagogické činnosti zobrazeny spojené ruce dospělé osoby a dítěte
na pozadí rostlinného motivu uspořádaného do
tmavších a světlejších soustředných kružnic, kterými
prolíná otevřená kniha s nápisem „ORBIS PICTUS“. Převažující barva zobrazení je oranžová,
kombinovaná s barvou zelenou. Podtisk bankovky
je tvořen drobným rastrem. Souběžně s delšími stranami bankovky je přes její střed položen pruh o šířce
22 mm. Nejvyšší sytost pruhu v barvě oranžové je
při kuponu. V pravé části tohoto pruhu je umístěn
státní znak České republiky, tištěný v barvě hnědé.
V levém spodním rohu tiskového obrazce je vytištěno v barvě oranžové a hnědé číslo „200“, plocha
jeho číslic je vyplněna drobným rastrem. Souběžně
se spodní stranou bankovky je dole uprostřed umístěn nápis „PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ
PODLE ZÁKONA“. Barva nápisu je hnědá. Při
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spodním okraji bankovky jsou drobným písmem
v barvě hnědé vytištěny nápisy „© ČESKÁ
NÁRODNÍ BANKA“ (vlevo) a „STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA“ (uprostřed) a jméno
autora ryteckého přepisu hlavního motivu rubové
strany „V. FAJT SC.“ (vpravo). Všechna uvedená
zobrazení a texty jsou vytištěny tiskem z plochy.
(2) Označení série bankovky jedním velkým
písmenem abecedy a dvojmístným číslem a šestimístné pořadové číslo bankovky je vytištěno ve vodorovném směru vpravo dole pod státním znakem
České republiky a ve svislém směru zdola nahoru
v polovině kratší strany bankovky při nepotištěném
okraji vlevo. Obě označení série a pořadová čísla
bankovky jsou vytištěna tiskem z výšky v barvě
černé. Číslice vodorovně situovaného pořadového
čísla bankovky se směrem zleva doprava zvětšují.
(3) V horní části kuponu je vytištěno tiskem
z plochy velké výrazné číslo „200“ označující nominální hodnotu bankovky. Barva čísla je v horní části
oranžová a přechází plynule do barvy hnědé. Plocha
číslic je vyplněna drobným rastrem.
(4) V dolní části kuponu je v barvě tmavě zelené vytištěn grafický symbol v podobě stylizované
rozevřené knihy.
§5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. září
2018.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
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