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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 28

Rozeslána dne 4. dubna 2018

Cena Kč 33,–

O B S A H:
55. V y h l á š k a o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5 000 Kč
56. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely
vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
57. S d ě l e n í Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. března 2018
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55
VYHLÁŠKA
ze dne 16. března 2018
o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ 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 29. května 2018 se v rámci cyklu
„Hrady“ vydává zlatá mince „Hrad Zvíkov“
po 5 000 Kč (dále jen „mince“).
(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve
zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Mince v běžném provedení 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 části 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 fragment dřevořezby oltáře oplakávání
Krista, umístěný ve zvíkovské kapli sv. Václava.

Vlevo od fragmentu se nachází název cyklu
„HRADY“ a text „ČESKÁ“. Slova jsou oddělena
od sebe tečkou. Vpravo od fragmentu je text
„REPUBLIKA“. Ve spodní části mincovního pole
se nachází označení nominální hodnoty mince se
zkratkou peněžní jednotky „5 000 Kč“. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen
„Č“ a „M“, je umístěna pod označením nominální
hodnoty mince.
(2) Na rubové straně mince je v horní části mincovního pole kompozice dvou raně gotických polévaných dlaždic s motivem gryfa a lovecké scény.
Mezi dlaždicemi je umístěn štít s motivem labutě,
který užívali páni ze Švamberka. Uprostřed mincovního pole se nachází koláž 4 hradních objektů, zleva
doprava jsou ztvárněny Hlízová věž, Písecká brána,
věž Hláska a kaple sv. Václava. Vlevo od kompozice
se nachází text „HRAD“, jednotlivá písmena jsou od
sebe oddělena tečkou. Vpravo od kompozice je text
„ZVÍKOV“. Ročník ražby „2018“ je umístěn pod
Píseckou bránou, jeho jednotlivé číslice jsou od sebe
odděleny tečkou. Iniciály autora mince Luboše
Charváta, které jsou tvořeny propojenými písmeny
„L“ a „Ch“, se nacházejí pod ročníkem ražby.
(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze
k této vyhlášce.
§3
Tato vyhláška
29. května 2018.

Guvernér:
v z. Ing. Hampl, MSc., Ph.D., v. r.
viceguvernér

nabývá

účinnosti

dnem
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56
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 23. března 2018
o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet
podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 182a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 314/2015
Sb., sděluje, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2017 ve výši 29 504 Kč
činí pro období od 1. května 2018 do 30. dubna 2019 průměrná hrubá roční mzda v České republice
354 048 Kč.

Ministryně:
Ing. Němcová, MBA, v. r.
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57
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 3. dubna 2018
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 31. března 2018

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb
do zastupitelstev obcí konaných dne 31. března 2018.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 350/2017 Sb., č. 381/2017 Sb., č. 468/2017 Sb. a č. 473/2017 Sb.
se dne 31. března 2018 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:
b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:

4
1 075
727
26

v tom podle volebních stran:
90
470

Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem
Sdružení STAN, NK

21
5

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):
seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
nevyskytlo se,
seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:
v z. JUDr. Henych v. r.
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