Ročník 2009

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 24

Rozeslána dne 30. března 2009

Cena Kč 44,–

O B S A H:
73. N ař íz e n í v l á d y o předávání informací v souvislosti s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného
paliva
74. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě
75. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším
zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
76. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů
z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
77. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování
obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování
zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě)
78. V y h lá š k a o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 2009
79. Sd ěle n í Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008 ve věci stanoviska pléna Ústavního soudu k nepřípustnosti ústavní stížnosti
proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu v občanském soudním řízení v případě neuplatnění žaloby pro zmatečnost
80. Sd ěle n í Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených
jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně
některých zákonů
81. Sd ěle n í Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
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73
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. března 2009
o předávání informací v souvislosti s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu
a vyhořelého jaderného paliva
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 18/1997 Sb.,
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/
/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002
Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 186/2006
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb.:
§1
Toto nařízení zapracovává příslušný předpis
Evropských společenství1) a upravuje předávání informací v souvislosti s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva (dále
jen „přeprava“).

a) neprodleně informuje o vydání povolení k přepravě
příslušný orgán státu, kterého se přeprava týká,
b) potvrzuje přijetí žádosti o povolení k přepravě příslušnému orgánu jiného členského státu Evropského společenství,
c) informuje neprodleně příslušné orgány států, kterých se přeprava týká, o tom, že se rozhodl ukončit přepravu,
d) oznamuje Evropské komisi všechny případy neodůvodněných prodlev nebo nedostatek spolupráce ze strany příslušných orgánů jiného členského státu Evropského společenství.
§3
Účinnost

§2
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.

1

) Směrnice Rady 2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu 2006 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého
paliva a o její kontrole.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. března 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. g) zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
Čl. I
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se
mění takto:
1. V § 4 odst. 8 se slova „až 3“ nahrazují slovy
„a 2“.
2. V § 4 odst. 10 se slova „až 3“ nahrazují slovy
„a 2“.

5. V § 8 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.
6. Příloha č. 1 se zrušuje.
Dosavadní přílohy č. 2, 3 a 4 se označují jako přílohy
č. 1, 2 a 3.
7. V nadpisu přílohy č. 1 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 1“.
8. V nadpisu přílohy č. 2 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 2“.
Čl. II

3. V § 5 se odstavec 2 včetně poznámek pod čarou
č. 16 až 22 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
4. V § 5 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2009.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 18. března 2009,
kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky
a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů
obsažených v nosiči dat cestovního dokladu

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 61a odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/
/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 136/
/2006 Sb., a po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí podle § 182 odst. 1 písm. d) zákona č. 326/
/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 136/
/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., a podle § 20 odst. 9
zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 136/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb.:

kvalitě. Obdobně se postupuje u levé ruky. Otisky
prstů musí splňovat technické parametry podle přímo
použitelného předpisu Evropských společenství8)
a musí se shodovat s otisky prstů pořízenými pro účely
ztotožnění bezprostředně po pořízení otisků prstů podle věty první až čtvrté.
(2) Pokud má žadatel anatomické nebo fyziologické předpoklady, které neumožní pořídit otisk žádného prstu z jedné ruky v požadované kvalitě, pořídí se
otisk pouze jednoho prstu druhé ruky.
(3) Pokud žadateli nelze z důvodů uvedených
v odstavci 2 pořídit žádný otisk prstu v požadované
kvalitě, otisky prstů se nepořizují.
(4) V nosiči dat je zpracován údaj o tom, otisk
kterého prstu byl pořízen.“.

Čl. I
Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat
cestovního dokladu, se mění takto:
1. Na konci textu § 1 se doplňují slova „nebo pořízení otisků prstů na pravé a levé ruce“.
2. V § 2 se slova „Zobrazení obličeje“ nahrazují
slovy „Biometrické údaje“ a za slova „snímáním podoby“ se vkládají slova „a otisků prstů“.
3. V § 3 se na konci odstavce 3 doplňují slova
„nebo 2“.
4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

5. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Biometrické údaje pořízené podle § 2 až 3a,
popřípadě údaj, že nosič dat neobsahuje otisky prstů, se
použijí pro vytvoření datového souboru, který se připojuje k elektronicky zpracované žádosti určené pro
výrobu cestovního dokladu; datový soubor se před
jeho připojením k žádosti uzavírá ochranným kódem.
Zobrazení obličeje se použije rovněž pro tisk fotografie
na tištěném vyhotovení elektronicky zpracované žádosti.“.
6. V § 4 odst. 2 se slova „její obrazovou přílohu“
nahrazují slovy „připojený datový soubor“.
7. V § 5 odst. 1 se slova „Zobrazení obličeje
a jeho“ nahrazují slovy „Biometrické údaje a jejich“.

„§ 3a
(1) Z každé ruky se pořídí otisk jednoho prstu.
Nejdříve se snímá otisk ukazováku pravé ruky. Není-li dosaženo požadované kvality otisku ukazováku,
snímá se postupně otisk palce, prostředníku nebo prsteníku pravé ruky, dokud otisk nevyhoví požadované

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2009.

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 18. března 2009,
kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb.,
o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),
ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000
Sb.:
Čl. I
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru
nemovitostí České republiky, ve znění vyhlášky č. 460/
/2003 Sb., vyhlášky č. 345/2004 Sb., vyhlášky č. 44/
/2005 Sb., vyhlášky č. 457/2006 Sb. a vyhlášky č. 50/
/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 3 písmeno a) zní:
„a) nahlížení do katastru2), s výjimkou sbírky listin
a přehledu vlastnictví z území České republiky,
nebo ústní informace (§ 5),“.
2. V § 3 se na konci písmene h) slovo „nebo“
zrušuje.
3. V § 3 se na konci písmene i) tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) prosté kopie listin ze sbírky listin katastru
(§ 13a).“.
4. V § 4 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které
zní:
„a) podle § 5 odst. 2,“.
Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b)
a c).
5. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
6. V § 7 se na konci doplňuje věta „Ustanovení
§ 13a odst. 1 se použije obdobně.“.
7. V § 8 odst. 1 se za slova „v elektronické podobě“ vkládají slova „ , s výjimkou sbírky listin“.
8. V § 8 odst. 1 se za větu čtvrtou vkládá věta
„Namísto reprografické kopie lze na žádost poskytnout její rastrový obraz nebo rastrové obrazy jejích
částí, přesahuje-li kopie formát A4.“.

9. V § 8 odst. 1 poslední větě se za slovo „Kopie“
vkládají slova „a jejich rastrové obrazy“.
10. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Katastrální úřad vyhotovuje tiskové výstupy takového
obsahu a uspořádání, které umožňuje informační systém katastru nemovitostí.“.
11. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:
„(2) Při poskytování tiskového výstupu obsahujícího přehled vlastnictví z území České republiky katastrální úřad použije ustanovení § 13a odst. 1 obdobně.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
12. V § 10 odstavec 7 zní:
„(7) Výše úplaty za poskytnutí údajů z katastru
dálkovým přístupem je stanovena v přílohách č. 3
a 3a.“.
13. V § 11 odstavec 2 zní:
„(2) Údaje katastru vedené v elektronické podobě
se předávají v rozsahu a struktuře, které umožňuje
informační systém katastru nemovitostí. V jiném rozsahu a struktuře lze údaje katastru předat pouze osobě,
které se tyto údaje týkají, nebo osobě, která na jejich
předání prokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod.“.
14. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 13a
Prosté kopie listin ze sbírky listin katastru
(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost prostou
kopii listiny ze sbírky listin katastru. Pokud není žádost o prostou kopii listiny ze sbírky listin katastru
podána osobně nebo prostřednictvím datové schránky,
musí být opatřena
a) úředně ověřeným podpisem žadatele, jde-li o fyzickou osobu,
b) úředně ověřeným podpisem fyzické osoby, která
jedná za žadatele, jde-li o právnickou osobu; to
neplatí v případě, kdy je výsledek úkonu zasílán
na adresu jejího sídla uvedenou v obchodním rejstříku,
c) otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné
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15. V příloze č. 1 se doplňuje položka 113, která
zní:

(2) Prosté kopie listin ze sbírky listin katastru se
poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 7.“.
„113

Rastrový obraz reprografické kopie

16. V příloze č. 1 poznámka písmeno d) zní:
„d) V územích, ve kterých jsou pozemky evidovány
zjednodušeným způsobem, se podle položek 101
a 102 poskytují rovněž kopie části mapy nebo mapového listu dřívější pozemkové evidence, na které
jsou tyto pozemky zobrazeny.“.
17. V příloze č. 1 se doplňuje poznámka písmeno f), která zní:
„f) Úplata podle položek 101, 103, 105, 107, 108 a 111
se zvyšuje o 20 %, pokud je spolu s kopií vyhotovován i její rastrový obraz.“.
18. V příloze č. 3 nadpisu se za slovo „katastru“
vkládají slova „s výstupy ve formátu PDF nebo
HTML“.
19. V příloze č. 3 poznámka včetně názvu zní:

formát A4

60 Kč“.

„Poznámky:
a) PDF se rozumí formát Portable Document
Format.
b) HTML se rozumí formát HyperText Markup
Language.
c) Měrnou jednotkou „stránka“ se rozumí každý i započatý formát A4 výstupní sestavy ve formátu PDF nebo jemu obsahově odpovídající část výstupní sestavy ve formátu HTML.
d) Orientační mapa parcel a zobrazení katastrální
mapy se dálkovým přístupem poskytuje bezúplatně.“.
20. Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 3a,
která včetně nadpisu a poznámek zní:

Částka 24
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„Příloha č. 3a k vyhlášce č. 162/2001 Sb.

21. V příloze č. 4 položkách 417 až 420 se za slovo
„katastru“ vkládají slova „nebo seznam souřadnic definičních bodů“.
„426

22. V příloze č. 4 se doplňuje položka 426, která
zní:

Výstup s obsahem odpovídajícím tiskovému výstupu podle § 9

stránka

50 Kč“.
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23. V příloze č. 4 poznámce písmeno n) se věta
druhá zrušuje.

práce lze údaje poskytnout bezúplatně na podkladě písemné žádosti potvrzené školou.“.

24. V příloze č. 4 se doplňují poznámky písmena p) až r), které znějí:
„p) Orientační mapa parcel se poskytuje podle položek 423 a 417 až 420 (v závislosti na počtu měrných jednotek jednotlivých položek).
q) Výstup podle položky 426 se poskytuje ve formátu Portable Document Format (přípona pdf).
r) Pro účel zpracování bakalářské nebo diplomové

25. V příloze č. 7 nadpis zní: „Poskytování prostých kopií ze sbírky listin katastru (§ 13a)“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2009.

Předseda:
Ing. Večeře v. r.

Částka 24

Sbírka zákonů č. 77 / 2009

Strana 937

77
VYHLÁŠKA
ze dne 10. března 2009,
kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 317/2002 Sb.,
o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování
a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů
ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek
(o typovém schvalování a přepravě)
Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle
§ 47 odst. 7 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, k provedení § 9 odst. 1 písm. p) a bodu P přílohy atomového
zákona, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.:

Čl. I
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 317/2002 Sb., o typovém
schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních
látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření
a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě), zní:
„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 317/2002 Sb.

STANDARDNÍ DOKUMENT PRO DOZOR NAD PŘEPRAVOU RADIOAKTIVNÍHO ODPADU
A VYHOŘELÉHO PALIVA A JEJÍ KONTROLU
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Předsedkyně:
Ing. Drábová, Ph.D. v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 19. března 2009
o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 2009
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a)
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 442/2000 Sb.:

je opatřen viditelnými oranžovými ochrannými vlákny
o délce přibližně 6 mm.

§1

(6) Na lícní i rubové straně bankovky jsou tiskem
z plochy vytištěny žluté kroužky, tvořící součást podtisku, které jsou zřetelné zejména na kuponu.

Dnem 1. dubna 2009 se vydávají do oběhu bankovky po 500 Kč vzoru 2009 (dále jen „bankovka“).

§3

§2
(1) Bankovka je 69 mm široká a 152 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 41 mm
širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen „kupon“) a tvoří jej portrét Boženy Němcové. Vedle stupňovitého vodoznaku s portrétem Boženy Němcové je
směrem ke středu bankovky běločarý vodoznak označující hodnotu „500“, který je orientován souběžně
s kratšími stranami bankovky. Nad ním je umístěna
trojice květů.
(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 hnědofialovou. Na lícní straně bankovky vystupují na povrch papíru části proužku barevně proměnlivé metalické barvy. V průsvitu je na proužku čitelný opakující se negativní mikrotext „ČNB 500 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 hnědé 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. 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

(1) Na líci bankovky je v pravé části tiskového
obrazce portrét spisovatelky Boženy Němcové. Je vytištěn tiskem z hloubky v barvě tmavě hnědé. Jméno
„BOŽENA NĚMCOVÁ“ je umístěno ve dvou řádcích
nahoře vpravo od portrétu. Je vytištěno rovněž tiskem
z hloubky v barvě tmavě hnědé. Nad levým ramenem
portrétu je umístěna ornamentální plocha pro skrytý
obrazec v barvě tmavě hnědé, který při určitém úhlu
dopadu světla vytváří tmavé nebo světlé číslo „500“.
Od portrétu vpravo vede souběžně s delšími stranami
bankovky sytější pás přesahující do 5 mm širokého
nepotištěného okraje, který je v pravé části hnědošedé
barvy a v levé části v barvě červené. Na pásu je shora
dolů negativně vyznačeno číslo „500“. Vlevo od čísla je
na pásu rovněž negativně vyobrazen květ růže v barvě
červené. Pás, číslo i květ růže jsou tištěny tiskem z plochy. V pravém horním rohu bankovky je hmatová
značka pro nevidomé a slabozraké. Značku tvoří tři
svislé proužky o rozměru 1 x 8 mm, které jsou od sebe
vzdáleny 6 mm. Hmatová značka je vytištěna tiskem
z hloubky v barvě tmavě hnědé. Při spodním okraji
bankovky vlevo je drobným písmem vytištěno tiskem
z hloubky v barvě tmavě hnědé jméno autora návrhu
bankovky „O. KULHÁNEK INV.“, vpravo rovněž
v barvě tmavě hnědé jméno autora ryteckého přepisu
návrhu bankovky „V. FAJT SC.“.
(2) V levé části tiskového obrazce je ve dvou řádcích umístěn text slovně označující nominální hodnotu
bankovky „PĚT SET KORUN ČESKÝCH“. Nad
tímto textem je umístěn stylizovaný květ čtyřlisté růže,
vytištěný opticky proměnlivou barvou, která se v závislosti na úhlu dopadu světla mění z barvy zlaté do barvy
zelené. Pod textem slovně označujícím nominální hodnotu bankovky je uveden ve dvou řádcích název emisní
banky „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA“. Všechny uvedené texty jsou vytištěny tiskem z hloubky v barvě
tmavě hnědé. Pod názvem emisní banky je faksimile
podpisu guvernéra České národní banky. Označení
představitele emisní banky slovem „GUVERNÉR“ je
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umístěno pod faksimile jeho podpisu, které je vytištěno
tiskem z plochy. Letopočet vydání bankovky „2009“ je
umístěn v horní části tiskového obrazce vpravo od kuponu pod soutiskovou značkou. Na pozadí textů je
v barvě červené vyobrazen květ rozvité růže. Červená
barva okrajových okvětních lístků růže na levé i pravé
straně přechází plynule do barvy hnědošedé. Pozadí je
vytištěno tiskem z plochy s drobným rastrem v několika
odstínech světlejší hnědé barvy v kombinaci s barvou
šedozelenou.
(3) V horní části kuponu je vytištěno tiskem
z hloubky velké výrazné číslo „500“ označující nominální hodnotu bankovky v barvě tmavě hnědé, která je
ve spodní části výrazně sytější. Plocha číslic je vyplněna
drobným rastrem.
§4
(1) Na rubu bankovky je portrét mladé ženy jako
symbol ženských postav z díla Boženy Němcové, vytištěný v hnědé barvě, která po levé i pravé straně přechází plynule do barvy tmavě hnědé. Ve vlasech mladé
ženy jsou vpleteny květy, které se na pravé straně portrétu proměňují v trny a bodláčí, jako symbolické vyjádření kontrastu romantického díla Boženy Němcové
a jejího nelehkého života. Květ na čele portrétu je vytištěn v kombinaci hnědé a okrové barvy. Od portrétu
vpravo vede souběžně s delšími stranami bankovky
směrem ke kuponu 20 mm široký pás, na kterém je
umístěn státní znak České republiky, vytištěný v barvě
tmavě hnědé. Na pásu je vlevo skryt mikrotext složený
z opakujících se iniciál BN a vpravo slov „PĚT SET
KORUN“; písmo mikrotextu je po řádcích střídavě
negativní a pozitivní. Podtisk bankovky je tvořen drobným rastrem v několika odstínech hnědé barvy v kombinaci s barvou zelenošedou a okrovou. V levém spodním rohu tiskového obrazce je vytištěno v barvě tmavě
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hnědé číslo „500“. Plocha číslic je světlá, bez drobného
rastru. Podtisk při horním a spodním okraji bankovky
je světlejší a plynule navazuje na hlavní tiskový obrazec. Souběžně se spodní stranou bankovky je dole
uprostřed umístěn nápis „PADĚLÁNÍ BANKOVEK
SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA“. Barva nápisu je
tmavě hnědá. Při spodním okraji bankovky jsou drobným písmem v barvě tmavě hnědé vytištěny nápisy
„© ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA“ (vlevo) a „STÁTNÍ
TISKÁRNA CENIN, PRAHA“ (uprostřed). Při
spodním okraji bankovky vpravo je vytištěno jméno
autora ryteckého přepisu hlavního motivu rubové
strany „M. ONDRÁČEK SC.“. 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 tmavě hnědé velké výrazné číslo „500“
označující nominální hodnotu bankovky. Plocha číslic
je v horní části světlejší než v části spodní a je vyplněna
drobným rastrem.
(4) V dolní části kuponu je v barvě tmavě zelené
vytištěn grafický symbol v podobě stylizované růže.
§5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2009.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 16. března 2009
o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci
podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při
platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že
rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období
od 1. května 2009 do 30. dubna 2010 částka 23 542 Kč.
Ministr:
RNDr. Nečas v. r.

Částka 24

Sbírka zákonů č. 81 / 2009

Strana 967

81
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 13. března 2009
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb.,
o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 1. 2. 2009 do 28. 2. 2009:
1. Vyšší kolektivní smlouva na roky 2009 – 2012 (ze dne 5. 2. 2009) uzavřená mezi
Svazem dopravy České republiky – Sekcí MHD
a
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy –
Sekcí MHD + VSD.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010 (ze dne 29. 1. 2009) uzavřená mezi
Českomoravskou elektrotechnickou asociací
a
Odborovým svazem KOVO.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 1. do 31. 12. 2009 (ze dne 12. 2. 2009) uzavřená mezi
Asociací leteckých výrobců
a
Odborovým svazem KOVO.
Ministr:
RNDr. Nečas v. r.
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