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VYHLÁŠKA

ze dne 7. března 2016

o vydání zlaté mince „Hrad Kost“ 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 31. května 2016 se v rámci cyklu
„Hrady“ vydává zlatá mince „Hrad Kost“ 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 1,9 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 horní polovině

mincovního pole kompozice heraldických zvířat
z velkého státního znaku ve štítech. Uprostřed je
český lev, vlevo od něj je moravská orlice a vpravo
od něj je slezská orlice. Pod kompozicí heraldických
zvířat je vyobrazen portál dveří do hradní kaple.
Uvnitř portálu ve spodní polovině mincovního pole
je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“, název cyklu
„HRADY“ a označení nominální hodnoty mince se
zkratkou peněžní jednotky „5000 Kč“. Značka Čes-
ké mincovny, která je tvořena kompozicí písmen
„Č“ a „M“, je při spodním okraji mince.

(2) Na rubové straně mince je zobrazen hrad
Kost. Při horním okraji mince jsou iniciály autora
mince, akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které
jsou tvořeny kompozicí písmen „F“ a „Z“, následuje
text „HRAD“ „KOST“ a ročník ražby „2016“, které
jsou odděleny tečkami.

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

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. květ-
na 2016.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 109/2016 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Hrad Kost“ po 5 000 Kč
(lícní a rubová strana)
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VYHLÁŠKA

ze dne 7. března 2016

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy

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. května 2016 se ke 125. výročí
Zemské jubilejní výstavy 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 2,25 mm. Při ražbě dvousetko-
runy 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 při spod-
ním okraji vyobrazena lanová dráha na Petřín a její
schéma včetně části strojovny. Uprostřed mincov-
ního pole vlevo je zobrazena první elektrická tramvaj
a vpravo až k hornímu okraji rozestavěná Petřínská
rozhledna. Při levém horním okraji dvousetkoruny
je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Označení
nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jed-
notky „200 Kč“ je pod názvem státu. Značka České
mincovny tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je
při pravém okraji dvousetkoruny nad vyobrazením
strojovny.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je v pozadí
Průmyslový palác, před kterým je vyobrazena
vstupní brána na Zemskou jubilejní výstavu. Při
horním okraji dvousetkoruny jsou letopočty
„1891–2016“. Při spodním okraji dvousetkoruny je
text „ZEMSKÁ JUBILEJNÍ VÝSTAVA“. Uvnitř
vstupní brány u paty pravého pilíře je umístěna
značka autora mince Asamata Baltaeva.

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

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. květ-
na 2016.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 110/2016 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy

(lícní a rubová strana)
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 23. března 2016

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 16. července 2016 nové volby do za-
stupitelstev obcí:

obec okres kraj

Ražice Písek Jihočeský

Drahelčice Praha-západ Středočeský

Ministr:

Chovanec v. r.
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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,
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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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