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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 78 Rozeslána dne 2. září 2014 Cena Kč 27,–

O B S A H :

189. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

190. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Koláře



189

VYHLÁŠKA

ze dne 22. srpna 2014,

kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 16/2005 Sb., o organizaci
školního roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.,
zní:

„Příloha k vyhlášce č. 16/2005 Sb.

Sbírka zákonů č. 189 / 2014Strana 2138 Částka 78



Sbírka zákonů č. 189 / 2014Částka 78 Strana 2139



Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2016.

Ministr:

PhDr. Chládek, MBA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2014

o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Koláře

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 24. září 2014 se ke 100. výročí na-
rození výtvarníka Jiřího Koláře vydává pamětní
stříbrná mince po 500 Kč (dále jen „pětisetkoruna“).

(2) Pětisetkoruna se vydává v běžném prove-
dení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní pro-
vedení“).

(3) Pětisetkoruna v běžném i zvláštním prove-
dení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra
a 75 dílů mědi. Hmotnost pětisetkoruny je 25 g, její
průměr 40 mm a síla 2,85 mm. Při ražbě pětisetko-
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 0,50 g
a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana
pětisetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná,
hrana pětisetkoruny ve zvláštním provedení je
hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA *
Ag 0.925 * 25 g *“.

§ 2

(1) Na lícní straně pětisetkoruny je motiv

jablka, které je polepeno texty ztvárněnými výtvar-
nou technikou chiasmáže. Po obvodu pětisetkoruny
je v neuzavřeném opisu název státu „ČESKÁ
REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty
mince se zkratkou peněžní jednotky „500 Kč“. Ná-
zev státu a označení nominální hodnoty mince jsou
od sebe odděleny pomlčkou. Značka České min-
covny tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je
nad písmenem „B“ ve slově „REPUBLIKA“. Nad
písmenem „U“ ve slově „REPUBLIKA“ jsou ini-
ciály autora lícní strany pětisetkoruny akademické-
ho sochaře Jiřího Věnečka, které jsou tvořené
písmeny „jv“.

(2) Na rubové straně pětisetkoruny je portrét
Jiřího Koláře ztvárněný technikou roláže. Nad
portrétem je nápis „JIŘÍ KOLÁŘ“ a pod portrétem
jsou letopočty „1914–2014“. Při spodním okraji pě-
tisetkoruny jsou iniciály autora rubové strany
pětisetkoruny MgA. Martina Daška, které jsou tvo-
řené písmeny „MD“.

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

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. září
2014.

Guvernér:

v z. Ing. Hampl, MSc., Ph.D., v. r.

viceguvernér
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Příloha k vyhlášce č. 190/2014 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Koláře

(lícní a rubová strana)
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Sbírka zákonů 2014

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2014 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; 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: LIBREX, Nádražní 14; 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. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, 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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