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VYHLÁŠKA

ze dne 16. ledna 2019

o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny

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

Dnem 31. ledna 2019 se ke 100. výročí budová-
ní československé měny vydává pamětní bankovka
po 100 Kč vzoru 2019 (dále jen „bankovka“).

§ 2

(1) Bankovka je 84 mm široká a 194 mm
dlouhá. Přípustná odchylka v její šířce je 1,5 mm
a v její délce 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na pří-
rodně zbarveném papíru s lokálním stupňovitým
vodoznakem, běločarým vodoznakem a ochranným
proužkem.

(2) Stupňovitý vodoznak je umístěn na 53 mm
širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen
„kupon“) a tvoří jej portrét Aloise Rašína. Vedle
stupňovitého vodoznaku s portrétem Aloise Rašína
je směrem ke středu bankovky běločarý vodoznak
označující hodnotu „100“ a lipový list s plodem.

(3) Ochranný proužek o šířce 1,4 mm je zapuš-
těn do papíru v kolmém směru k delší straně ban-
kovky po celé její šířce, při pohledu z lícní strany
v její pravé polovině. V průsvitu je na proužku či-
telný opakující se negativní mikrotext „100 let Kč
a dva lipové lístky“.

(4) Bankovka je opatřena ochrannou soutisko-
vou značkou v pravé horní části tiskového obrazce
lícní strany a levé horní části tiskového obrazce ru-
bové strany v podobě linek a plošek na lipovém
lístku. V průsvitu proti světlu se linky a plošky sou-
tiskové značky z obou stran bankovky spojí ve sty-
lizovaná písmena AR.

(5) Bankovkový papír použitý pro tisk banko-
vek je opatřen viditelnými oranžovými ochrannými
vlákny o délce přibližně 6 mm.

(6) Na lícní i rubové straně bankovky jsou tis-
kem z plochy vytištěny na kuponu žluté kroužky.

§ 3

(1) Na líci bankovky je v levé části tiskového
obrazce portrét prvního československého ministra
financí Aloise Rašína. Je vytištěn tiskem z hloubky
v barvě hnědé. Jméno „ALOIS RAŠÍN“ je umístěno
vlevo od portrétu a je vytištěno rovněž tiskem
z hloubky v barvě hnědé. Vpravo od portrétu je vy-
obrazena budova ústředí České národní banky
v Praze se sousoším Světlonoše se lvem, která je vy-
tištěna tiskem z plochy v odstínech žluté, oranžové
a hnědé barvy. Kolem sousoší jsou zvlněné rastrové
pásy. V dolní části budovy je opticky proměnlivou
barvou vytištěna kruhová plocha s monogramem
Republiky československé „RČS“ a lipovými líst-
ky. Proměnlivá barva se v závislosti na úhlu dopadu
světla mění ze zelené na zlatavou. Vpravo od budovy
jsou tiskem z hloubky vytištěny lipové listy v odstí-
nech hnědé barvy. Při spodním okraji bankov-
ky vlevo je drobným písmem vytištěno tiskem
z hloubky v barvě hnědé jméno autorky výtvarného
návrhu bankovky „EVAHAŠKOVÁ INV.“, vpravo
jméno rytce „MARTIN SRB SC.“.

(2) V pravé části tiskového obrazce je ve dvou
řádcích umístěn text slovně označující nominální
hodnotu bankovky „STO KORUN ČESKÝCH“,
pod ním je ve dvou řádcích uveden název emisní
banky „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA“. Plocha pís-
men slova STO je vyplněna opakujícím se mikrotex-
tem „STO“. Vpravo od monogramu je označení
představitele emisní banky slovem „GUVERNÉR“
a faksimile jeho podpisu. Letopočet vydání ban-
kovky „2019“ je umístěn vlevo od monogramu. Na
pásu při pravém okraji bankovky je negativně vy-
značeno číslo „100“ a opakující se mikrotext „100“.
Všechny uvedené texty jsou vytištěny tiskem
z hloubky v barvě tmavě hnědé. Podtisk bankovky
je vytištěn tiskem z plochy s drobným rastrem v od-
stínech žluté a oranžové barvy s opakujícím se mi-
krotextem „ČNB 100“.
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(3) V horní části kuponu je vytištěno tiskem
z hloubky v odstínech žluté a hnědé barvy hodno-
tové číslo „100“ označující nominální hodnotu ban-
kovky. Plocha číslic je vyplněna opakujícím se
mikrotextem „AR“. V dolní části kuponu je vytištěn
v kruhové ploše tiskem z hloubky v barvě hnědé
český heraldický lev se srdečním štítem se znakem
Slovenska. V kruhové ploše se lvem je umístěn
skrytý obrazec, který při určitém úhlu dopadu světla
vytváří tmavé nebo světlé číslo „100“.

§ 4

(1) Na rubu bankovky je uprostřed tiskového
obrazce vytištěna alegorická hlava Republiky s ná-
znakem frygické čapky z průčelí budovy Státní tis-
kárny cenin v Praze. Vlevo od portrétu je vytištěno
průčelí tzv. Schebkova paláce v Praze, někdejšího
sídla Bankovního úřadu ministerstva financí a Ná-
rodní banky Československé. Hlavu zprava částečně
překrývá vavřínová ratolest. Pod ratolestí je umístěn
velký státní znak České republiky. Pod hlavou je
umístěn text „1919“ a „2019“. Průčelí Schebkova
paláce, portrét, kontura vavřínové ratolesti a státní
znak jsou vytištěny tiskem z hloubky v odstínech
šedé a hnědé barvy. Na pásu při levém okraji ban-
kovky je negativně vyznačeno číslo „100“ a opakující
se mikrotext „100“. Souběžně se spodní stranou ban-
kovky je dole umístěn nápis „PADĚLÁNÍ BAN-
KOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA“. Při
spodním okraji bankovky je drobným písmem vlevo
vytištěn nápis „© ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA“,
uprostřed „STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, STÁT-
NÍ PODNIK, PRAHA“ a vpravo jméno rytce

„MARTIN SRB SC.“. Při dolním a pravém okraji
tiskového obrazce jsou zvlněné rastrové pásy s opa-
kujícím se pozitivním a negativním mikrotextem se
jmény představitelů centrální banky v letech 1919 až
2019. Všechny uvedené části tiskového obrazce a vý-
plně hlubotiskových kontur jsou vytištěny tiskem
z plochy v odstínech žluté, oranžové, šedé a hnědé
barvy.

(2) V horní části kuponu je vytištěno tiskem
z plochy v odstínech šedé, žluté a oranžové barvy
hodnotové číslo „100“ označující nominální hod-
notu bankovky. Plocha číslic je vyplněna v horní
části drobným rastrem a v dolní části opakujícím se
mikrotextem „100“. Podtisk bankovky je vytištěn
tiskem z plochy s drobným rastrem v odstínech
žluté, oranžové a šedé barvy s opakujícím se mikro-
textem „ČNB 100“ a „1919“ „2019“.

(3) Označení série bankovky dvěma velkými
písmeny abecedy a dvojmístným číslem a šestimístné
pořadové číslo bankovky je vytištěno ve vodorov-
ném směru vpravo dole a vlevo nahoře. Obě ozna-
čení série a pořadová čísla bankovky jsou vytištěna
tiskem z výšky v barvě černé.

§ 5

Vyobrazení bankovky je uvedeno v příloze
k této vyhlášce.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. ledna
2019.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 20/2019 Sb.

Vyobrazení pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny

(lícní a rubová strana)
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VYHLÁŠKA

ze dne 16. ledna 2019

o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny

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 31. ledna 2019 se vydává zlatá mince
v nominální hodnotě 100 000 000 Kč ke 100 letům
česko-slovenské koruny (dále jen „mince“).

(2) Mince se vydává v běžném provedení.

(3) Mince se vyrábí ze zlata o ryzosti 999.9.
Hmotnost mince je 130 kg, její průměr 535 mm a síla
48 mm. Při výrobě mince je přípustná odchylka v ry-
zosti zlata nahoru 0,01 %, odchylka v hmotnosti na-
horu 0,44 kg, odchylka v průměru nahoru 5 mm
a odchylka v síle 5 mm. Hrana mince je vroubko-
vaná.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je uprostřed mincov-
ního pole ztvárněno logo České národní banky
„ČNB“, které částečně překrývá zobrazení kolku
hodnoty 1 K z roku 1919.

(2) V horní části mincovního pole se nacházejí
štíty s heraldickými zvířaty z velkého státního zna-
ku. Uprostřed je český lev, vlevo od něj moravská
orlice a vpravo od něj slezská orlice. Pod spodní čás-
tí loga je vyobrazen motiv z rubové strany česko-
slovenské padesátihaléřové mince z roku 1921, dva
svazky klasů ovinuté stužkou. Štíty s heraldickými
zvířaty a svazky klasů jsou spojeny z levé a pravé
strany lipovými listy do kruhové kompozice.

(3) Označení nominální hodnoty mince se
zkratkou peněžní jednotky „100 MILIONŮ Kč“
je umístěno ve spodní části mincovního pole.

(4) Po obvodu mince je v neuzavřeném opisu

název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Jednotlivá
slova jsou od sebe oddělena hvězdičkami.

(5) Při levém dolním okraji mince se nachází
značka společnosti Metalor, která je tvořena troj-
úhelníkem se zaoblenými vrcholy, písmeny „m“

a „p“ uvnitř trojúhelníku a textem „ESSAYEUR
FONDEUR“ vně trojúhelníku a značka Münze
Österreich, která je tvořena logemmincovny a textem
„MÜNZE ÖSTERREICH“.

(6) Značka České mincovny, která je tvořena
kompozicí písmen „Č“ a „M“ a textem „ČESKÁ
MINCOVNA“, se nachází při pravém dolním okraji
mince.

§ 3

(1) Na rubové straně mince je stylizovaný mo-
numentální český heraldický lev se srdečním štítem
se znakem Slovenska. Pod lvem se nachází motiv
rubové strany československé korunové mince
z roku 1922.

(2) Po obvodu mince je v opisu text „100 LET
ČESKO-SLOVENSKÉ KORUNY“ a letopočty
„1919“ a „2019“.

(3) Text a letopočty jsou od sebe odděleny
hvězdičkami. Příjmení autora mince akademického
sochaře Vladimíra Oppla je umístěno vlevo pod lví
tlapou.

§ 4

Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této
vyhlášce.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. ledna
2019.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 21/2019 Sb.

Vyobrazení zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny

(lícní a rubová strana)
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2019 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňko-
va 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohos-
tická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 –
vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
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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