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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 157

Rozeslána dne 2. prosince 2016

Cena Kč 47,–

O B S A H:
388. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských
společnostech), ve znění pozdějších předpisů
389. V y h l á š k a o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia
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388
VYHLÁŠKA
ze dne 21. listopadu 2016,
kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů
(zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo kultury stanoví podle § 29 zákona
č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských
společnostech), ve znění zákona č. 495/2005 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí
zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností
a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění vyhlášky
č. 547/2006 Sb. a vyhlášky č. 412/2013 Sb., se mění
takto:
1. V § 2 odst. 1 části A písm. d), § 3 odst. 1
části A písm. e) a § 4 odst. 1 části A písm. e) se za
slovo „jméno,“ vkládají slova „popřípadě jména a“.
2. V § 2 odst. 1 části A se za písmeno e) vkládá
nové písmeno f), které zní:

likvidátora, číslo a datum vydání rozhodnutí
o vstupu do likvidace,“.
5. V § 2 odst. 1 části A písm. l), § 3 odst. 1 části A písm. m) a § 4 odst. 1 části A písm. k) se slova
„jméno a příjmení nebo obchodní firma“ nahrazují
slovy „jméno, popřípadě jména a příjmení a datum
narození nebo název“.
6. V § 2 odst. 1 části A písm. n), § 3 odst. 1
části A písm. n) a § 4 odst. 1 části A písm. m) se
slova „identifikační údaje o právním nástupci“ nahrazují slovy „název a sídlo právního nástupce“.
7. V § 2 odst. 1 se na konci části A doplňuje
písmeno o), které zní:
„o) údaj o tom, že registrovaná církev a náboženská
společnost má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy jí byl přiznán, údaj o tom, že bylo
zahájeno řízení o odnětí statusu, a údaj o tom,
kdy byl tento status vymazán a důvod jeho odnětí,“.

„f) jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození nebo název a sídlo opatrovníka a den
vzniku a zániku jeho funkce,“.

8. V § 2 odst. 1 části B písm. g) se za slovo
„církev“ vkládají slova „a náboženská společnost“.

Dosavadní písmena f) až m) se označují jako písmena g) až n).

9. V § 2 odst. 2 písm. b), § 3 odst. 1 části B
písm. a) a § 5 odst. 1 se slova „osobních údajů“ nahrazují slovy „identifikačních údajů“.

3. V § 2 odst. 1 části A písmeno j) zní:
„j) číslo a datum vydání rozhodnutí o jmenování
opatrovníka, rozhodnutí o zrušení registrace
církve a náboženské společnosti s uvedením
právního důvodu, rozhodnutí o úpadku, zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a o zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a to včetně údajů,
kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci,“.
4. V § 2 odst. 1 části A písmeno k) zní:
„k) vstup do likvidace, jméno, popřípadě jména
a příjmení a datum narození nebo název a sídlo

10. V § 3 odst. 1 části A se za písmeno f) vkládá
nové písmeno g), které zní:
„g) jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození nebo název a sídlo opatrovníka a den
vzniku a zániku jeho funkce,“.
Dosavadní písmena g) až o) se označují jako písmena h) až p).
11. V § 3 odst. 1 části A písmeno l) zní:
„l) číslo a datum vydání rozhodnutí o jmenování
opatrovníka, rozhodnutí o zrušení evidence evidované právnické osoby s uvedením právního
důvodu, rozhodnutí o úpadku, zamítnutí insol-
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venčního návrhu proto, že majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
a o zrušení konkursu proto, že majetek je zcela
nepostačující, a to včetně údajů, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci,“.
12. V § 3 odst. 1 části A písmeno m) zní:
„m) vstup do likvidace, jméno, popřípadě jména
a příjmení a datum narození nebo název a sídlo
likvidátora, číslo a datum vydání rozhodnutí
o vstupu do likvidace,“.
13. V § 3 odst. 1 se na konci části A doplňuje
písmeno q), které zní:
„q) údaj o tom, že evidovaná právnická osoba má
zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy jí byl
přiznán, údaj o tom, že bylo zahájeno řízení
o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy byl tento
status vymazán a důvod jeho odnětí,“.
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„j) číslo a datum vydání rozhodnutí o jmenování
opatrovníka, rozhodnutí o zrušení registrace
svazu církví a náboženských společností s uvedením právního důvodu, rozhodnutí o úpadku
a o zrušení konkursu proto, že majetek je zcela
nepostačující, a to včetně údajů, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci,“.
16. V § 4 odst. 1 části A písmeno k) zní:
„k) vstup do likvidace, jméno, popřípadě jména
a příjmení a datum narození nebo název a sídlo
likvidátora, číslo a datum vydání rozhodnutí
o vstupu do likvidace,“.
17. V § 4 odst. 1 se na konci části A doplňuje
písmeno o), které zní:

14. V § 4 odst. 1 části A se za písmeno f) vkládá
nové písmeno g), které zní:

„o) údaj o tom, že svaz církví a náboženských společností má zapsán status veřejné prospěšnosti
a kdy mu byl přiznán, údaj o tom, že bylo zahájeno řízení o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy
byl tento status vymazán a důvod jeho odnětí,“.

„g) jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození nebo název a sídlo opatrovníka a den
vzniku a zániku jeho funkce,“.

18. V § 6 odst. 1 se slova „Podle povahy žádosti
vydává ministerstvo:“ nahrazují slovy „Ministerstvo
vydává“.

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena h) až n).

19. V § 6 odst. 7 se slova „osobní údaje“ nahrazují slovy „identifikační údaje“.

15. V § 4 odst. 1 části A písmeno j) zní:

20. Přílohy č. 1 až 3 včetně nadpisů znějí:
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„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 232/2002 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 232/2002 Sb.

Částka 157

Sbírka zákonů č. 388 / 2016

Strana 6175

Strana 6176

Sbírka zákonů č. 388 / 2016

Částka 157

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 232/2002 Sb.
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Ministr:
Mgr. Herman v. r.
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389
VYHLÁŠKA
ze dne 16. listopadu 2016
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia

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

§1
(1) Dnem 14. prosince 2016 se k 450. výročí
narození Jana Jessenia 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 v běžném i zvláštním provedení 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 v běžném i zvláštním provedení je přípustná
odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm.
V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g
a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana
dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení
je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

§2
(1) Na lícní straně dvousetkoruny je v levé části
mincovního pole vyobrazeno schéma poloviny lidského těla symbolizující pitvu. Schéma přechází
v meč, který symbolicky vyjadřuje Jesseniovu smrt.
Při horním okraji dvousetkoruny je ve dvou řádcích
název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“, pod kterým je
zobrazen titulní list Traktátu o pitvě z roku 1601. Při
levém spodním okraji je označení nominální hodnoty mince „200“ a pod ním zkratka peněžní jednotky „Kč“. Značka České mincovny tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je umístěna pod označením peněžní jednotky.
(2) Na rubové straně dvousetkoruny je portrét
Jana Jessenia. Při levém okraji dvousetkoruny jsou
letopočty „1566“ a „2016“, které jsou od sebe odděleny tečkou. Následují iniciály autora mince, akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které jsou tvořeny
kompozicí písmen „F“ a „Z“. Iniciály jsou z obou
stran ohraničené tečkou. Při pravém okraji dvousetkoruny je text „JAN JESSENIUS“.
(3) Vyobrazení dvousetkoruny
v příloze k této vyhlášce.

je

uvedeno

§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. prosince 2016.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 389/2016 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia
(lícní a rubová strana)
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