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95. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu
zájmů

96. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny
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VYHLÁŠKA

ze dne 29. března 2019,

kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení
podle zákona o střetu zájmů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 12
odst. 6 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění zákona č. 14/2017 Sb.:

Čl. I

V § 3 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 79/2017 Sb.,
o stanovení struktury a formátu oznámení podle zá-
kona o střetu zájmů, se ve větě před středníkem slova
„a údaj o způsobu jejího nabytí“ a ve větě za střed-
níkem slova „údajů zapsaných na listu vlastnictví“
a slova „pro nemovitou věc“ zrušují a za slovo „po-
mocí“ se vkládají slova „názvu katastrálního území
a čísla listu vlastnictví, na kterém je nemovitá věc
evidována,“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Struktura oznámení o majetku podávaného
v souladu s § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 159/
/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších před-
pisů, přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se
řídí dosavadními právními předpisy.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2019.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Kněžínek, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. března 2019

o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí
zavedení československé 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 10. dubna 2019 se ke 100. výročí za-
vedení československé koruny vydává pamětní
stříbrná dvoutisícikoruna se zlatou inlejí (dále jen
„mince“).

(2) Mince se vydává v běžném provedení.

(3) Mince se razí ze slitiny obsahující 900 dílů
stříbra a 100 dílů mědi. Inlej je ražena ze zlata o ry-
zosti 986,1. Celková hmotnost mince včetně zlaté
inleje je 34,593 g, její průměr bez reliéfního nápisu
je 40 mm a síla 3,2 mm. Hmotnost stříbrného kor-
pusu je 31,103 g. Hmotnost zlaté inleje je 3,49 g a její
průměr 21 mm. Při ražbě mince je přípustná od-
chylka v ryzosti stříbra nahoru 1 %, v ryzosti zlata
0,01 %, odchylka v hmotnosti stříbra nahoru 0,35 g,
odchylka v hmotnosti zlata nahoru 0,17 g, odchylka
v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana
mince je hladká s reliéfním nápisem „* 1919 Kč *
1939 K – Ks * * 1945 Kčs * 1993 Kč – Sk * * 1919
– 2019 *“.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je částečný portrét
Aloise Rašína v podobě bankovkové rytiny. Po ob-
vodu mince je umístěn v mezikruží název státu
„ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hod-
noty se zkratkou peněžní jednotky „2 000 Kč“. Ná-
zev státu a nominální hodnota se zkratkou peněžní
jednotky jsou od sebe odděleny vlevo tečkou
a vpravo značkou České mincovny, která je tvořena
písmeny „Č“ a „M“.

(2) Na rubové straně mince je uprostřed na
zlaté inleji ztvárněna rubová strana první českoslo-
venské korunové mince z roku 1922. Na stříbrném
mezikruží je text „ČESKOSLOVENSKÁ KO-
RUNA“ a letopočty „1919-2019“. Text a letopočty
jsou od sebe odděleny tečkami. Mezi zlatou inlejí
a mezikružím je text „JSEM RAŽENA Z ČESKÉ-
HO ZLATA“, před slovem „JSEM“ je iniciála au-
tora Jiřího Hanuše, DiS., která je tvořena písmenem
„H“ v rámečku.

(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze
k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. dubna
2019.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 96/2019 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí
zavedení československé koruny

(lícní a rubová strana)
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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-
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e-mail – sbirky@moraviapress.cz. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, Vydavatel-
ství 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, Bartůňkova 4; Praha 9: DOVOZ TISKU
SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 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. Objednávky 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. 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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