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111

VYHLÁŠKA

ze dne 26. března 2012,

kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku,
ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sta-
noví podle § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

V § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci
školního roku, se slova „ústních zkoušek maturitní
zkoušky nebo závěrečné zkoušky nebo absolutoria“
nahrazují slovy „společné části maturitní zkoušky nebo

před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky;
obdobně se předává vysvědčení žákům v konzervatoři
před konáním společné části maturitní zkoušky a před
konáním ústních zkoušek absolutoria“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. dubna
2012.

Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 9. března 2012

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Junáka

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 11. dubna 2012 se ke 100. výročí zalo-
žení Junáka vydává pamětní stříbrná dvousetkoruna
(dále jen „dvousetkoruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení
a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a ma-
tovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním prove-
dení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra
a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její
průměr 31 mm a síla 2,5 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 NÁ-
RODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny je znak Junáka.
Nad ním jsou v řadě umístěny znaky jednotlivých
skautských organizací – světlušek, vlčat, skautek a ro-
verů a rangers. Při horním okraji dvousetkoruny je ná-
zev státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Označení nomi-
nální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky
„200 Kč“, které je na koncích ohraničené tečkami, je
při spodním okraji dvousetkoruny. Značka České min-
covny tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je vlevo
od znaku světlušek.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je portrét
Antonína Benjamina Svojsíka. Po obvodu dvousetko-
runy jsou v neuzavřeném opisu texty „ZALOŽENÍ
JUNÁKA“, „A. B. SVOJSÍK“ a letopočty „1912 -
2012“, které jsou mezi sebou odděleny tečkami. Vpravo
od portrétu při okraji límce jsou iniciály autora dvou-
setkoruny, akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které
jsou tvořeny spojenými písmeny „F“ a „Z“.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v pří-
loze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. dubna
2012.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 112/2012 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Junáka

(lícní a rubová strana)
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VYHLÁŠKA

ze dne 9. března 2012

o vydání zlaté mince „Barokní most v Náměšti nad Oslavou“ po 5 000 Kč

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 15. května 2012 se v rámci cyklu „Mos-
ty“ vydává zlatá mince „Barokní most v Náměšti nad
Oslavou“ po 5 000 Kč (dále jen „mince“).

(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve
zvláštním provedení s leštěným polem mince a mato-
vým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Mince v běžném i ve zvláštním provedení se
razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je
15,55 g, její průměr 28 mm a síla 2,0 mm. Při ražbě
mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení
je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle
0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru
0,062 g a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %.
Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná,
hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je v obdélníkovém vý-
řezu kompozice heraldických zvířat z velkého státního

znaku – uprostřed je český lev, vpravo od něj slezská
orlice a vlevo od něj je moravská orlice. Nad kompozicí
heraldických zvířat je název státu „ČESKÁ REPU-
BLIKA“. Pod kompozicí heraldických zvířat je barok-
ní most v Náměšti nad Oslavou. Pod vyobrazením
mostu je ve dvou řádcích název cyklu „MOSTY“

a označení nominální hodnoty mince se zkratkou pe-
něžní jednotky „5000 Kč“. Značka České mincovny,
která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je při
spodním okraji mince.

(2) Na rubové straně mince je barokní most v Ná-
měšti nad Oslavou. Nad vyobrazením mostu je text
„BAROKNÍ MOST V NÁMĚŠTI“ a pod vyobraze-
ním mostu je text „NAD OSLAVOU“. Ročník ražby
je pod slovem „OSLAVOU“. Nad písmenem „U“ ve
slově „OSLAVOU“ jsou iniciály autora výtvarného
návrhu mince MgA. Martina Daška, které jsou tvořeny
spojenými písmeny „M“ a „D“.

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

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května
2012.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.

Sbírka zákonů č. 113 / 2012Částka 43 Strana 1789



Příloha k vyhlášce č. 113/2012 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Barokní most v Náměšti nad Oslavou“

(lícní a rubová strana)
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 21. března 2012

o uložení dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a kolektivní smlouvy 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 22. 2. – 19. 3. 2012 dodatky ke
kolektivní smlouvě vyššího stupně a kolektivní smlouva vyššího stupně:

1. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na léta 2011–2012 uzavřený mezi smluvními stranami

Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu

a

Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.

2. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená na rok 2012 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem KOVO

a

Asociací leteckých výrobců.

3. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2011–2013 uzavřený mezi smluvními stranami

Odborovým svazem Stavba České republiky,

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

a

Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice.

Ministr:

Dr. Ing. Drábek v. r.
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