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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 po-
stavení 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 vy-
znání a postavení církví a náboženských společností
a o změně některých zákonů (zákon o církvích a ná-
boženských 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:

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

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

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, zamít-
nutí insolvenčního návrhu proto, že majetek ne-
bude postačovat k úhradě nákladů insolvenč-
ního řízení, a o zrušení konkursu proto, že ma-
jetek 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

likvidátora, číslo a datum vydání rozhodnutí
o vstupu do likvidace,“.

5. V § 2 odst. 1 části A písm. l), § 3 odst. 1 čás-
ti 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“ na-
hrazují 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 prospěš-
nosti 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 od-
nětí,“.

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

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

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 na-
rození nebo název a sídlo opatrovníka a den
vzniku a zániku jeho funkce,“.

Dosavadní písmena g) až o) se označují jako písme-
na 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 evi-
dované právnické osoby s uvedením právního
důvodu, rozhodnutí o úpadku, zamítnutí insol-

Sbírka zákonů č. 388 / 2016Strana 6170 Částka 157



venčního návrhu proto, že majetek nebude po-
stačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
a o zrušení konkursu proto, že majetek je zcela
nepostačující, a to včetně údajů, kdy tato roz-
hodnutí 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,“.

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

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

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

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

„j) číslo a datum vydání rozhodnutí o jmenování
opatrovníka, rozhodnutí o zrušení registrace
svazu církví a náboženských společností s uve-
dením právního důvodu, rozhodnutí o úpadku
a o zrušení konkursu proto, že majetek je zcela
nepostačující, a to včetně údajů, kdy tato roz-
hodnutí 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:

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

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

19. V § 6 odst. 7 se slova „osobní údaje“ na-
hrazují slovy „identifikační údaje“.

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.
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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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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 prove-
dení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní pro-
vedení“).

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním pro-
vedení 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 dvouset-
koruny 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 vroubkova-
ná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení
je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BAN-
KA * Ag 0.925 * 13 g *“.

§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny je v levé části
mincovního pole vyobrazeno schéma poloviny lid-
ského 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 hod-
noty mince „200“ a pod ním zkratka peněžní jed-
notky „Kč“. Značka České mincovny tvořená kom-
pozicí písmen „Č“ a „M“ je umístěna pod označe-
ním peněžní jednotky.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je portrét
Jana Jessenia. Při levém okraji dvousetkoruny jsou
letopočty „1566“ a „2016“, které jsou od sebe od-
děleny tečkou. Následují iniciály autora mince, aka-
demického sochaře Zbyňka Fojtů, které jsou tvořeny
kompozicí písmen „F“ a „Z“. Iniciály jsou z obou
stran ohraničené tečkou. Při pravém okraji dvouset-
koruny je text „JAN JESSENIUS“.

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

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. pro-
since 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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Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; 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;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121,
LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; 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 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový
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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. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). 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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