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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 10

Rozeslána dne 29. ledna 2019

Cena Kč 33,–

O B S A H:
22. V y h l á š k a o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže
23. S d ě l e n í Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných
dne 26. ledna 2019
24. S d ě l e n í Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 26. ledna 2019
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VYHLÁŠKA
ze dne 16. ledna 2019
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže

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 6. února 2019 se ke 100. výročí založení Československého červeného kříže vydává
pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující
925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,35 mm. Při
ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu
stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru
0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle
0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení
je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním
provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ
BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

kříž, v jehož středu jsou stylizovaná heraldická zvířata z velkého státního znaku, český lev, moravská
orlice a slezská orlice. Po obvodu mince je v opisu
název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení
nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“. Značka České mincovny, která je
tvořena písmeny „Č“ a „M“, se nachází při levém
horním rohu pravé dolní výseče.
(2) Rubová strana dvousetkoruny odpovídá
svou základní kompozicí lícní straně. Plocha kříže
je vyplněna citacemi mezinárodně platných 7 základních principů Červeného kříže a Červeného půlměsíce, kterými jsou humanita, nestrannost, neutralita,
nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.
Uprostřed je kříž překryt částečným emblémem
Československého červeného kříže. Po obvodu
mince je v opisu text „ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ“. Text „1919-2019“ je umístěn pod
emblémem. Značka autora mince Asamata Baltaeva, DiS., se nachází při levém horním rohu pravé
dolní výseče.
(3) Vyobrazení dvousetkoruny
v příloze k této vyhlášce.

je

uvedeno

§3
§2
(1) Na lícní straně dvousetkoruny je vyobrazen

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 6. února
2019.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 22/2019 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže
(lícní a rubová strana)
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SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 28. ledna 2019
o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 26. ledna 2019

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výsledky
dodatečných voleb do zastupitelstev obcí, konaných dne 26. ledna 2019, vyhlášených sdělením Ministerstva
vnitra č. 243/2018 Sb.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky dodatečných voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:

17

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:

4 143

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:

2 738

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:

129

v tom podle volebních stran:
53 Občanská demokratická strana

1

80 Nezávislý kandidát

15

90 Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem
166 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

108
5

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):
seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
nevyskytlo se,
seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.
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SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 28. ledna 2019
o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí
konaného dne 26. ledna 2019

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výsledky
opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí, konaného dne 26. ledna 2019, vyhlášeného sdělením Ministerstva vnitra č. 267/2018 Sb.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky opakovaného hlasování:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:

2

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:

698

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:

521

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:

22

v tom podle volebních stran:
47 Komunistická strana Čech a Moravy

6

90 Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem

16

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):
seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
nevyskytlo se,
seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.
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