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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 49

Rozeslána dne 17. května 2011

Cena Kč 20,–

O B S A H:
127. V y h lá š k a o vydání zlaté mince „Gotický most v Písku“ po 5 000 Kč
128. Sd ěle n í Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním
hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
129. Sd ěle n í Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených
jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně
některých zákonů
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127
VYHLÁŠKA
ze dne 14. dubna 2011
o vydání zlaté mince „Gotický most v Písku“ 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 25. května 2011 se v rámci cyklu
„Mosty“ vydává zlatá mince „Gotický most v Písku“
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 i ve zvláštním provedení se
razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 15,55 g,
její průměr 28 mm a síla 1,95 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.

z velkého státního znaku – nahoře je český lev, uprostřed moravská orlice a dole slezská orlice. Na levém
okraji mince je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“,
který je na okrajích ohraničen tečkami. Při spodním
a pravém okraji mince je název cyklu „MOSTY“, označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „5000 Kč“ a značka České mincovny, která je
tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“. Texty jsou na
okrajích a mezi slovy ohraničeny tečkami.
(2) Na rubové straně mince je celkový pohled na
gotický most v Písku. Při spodním a pravém okraji
mince je text „GOTICKÝ MOST V PÍSKU“, který
je na okrajích ohraničen tečkami. Při levém okraji
mince je ročník ražby „2011“ a iniciály autora výtvarného návrhu mince, akademického sochaře Zbyňka
Fojtů, které jsou tvořeny spojenými písmeny „F“
a „Z“. Ročník ražby a iniciály autora jsou na okrajích
a mezi sebou ohraničeny tečkami.
(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této
vyhlášce.

§2
(1) Na lícní straně mince je socha sv. Jana Nepomuckého, která se nachází na gotickém mostu v Písku.
Vpravo od sochy je kompozice heraldických zvířat

§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 25. května
2011.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

Částka 49

Sbírka zákonů č. 127 / 2011

Strana 1259

Příloha k vyhlášce č. 127/2011 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Gotický most v Písku“
(lícní a rubová strana)
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SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 27. dubna 2011,
kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství
pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy
v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje, že od 1. července 2011 je podle
a) § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 % průměrné
měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2010 částka 11 900 Kč,
b) § 5 odst. 6 a 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 453/2003 Sb., zákona
č. 124/2005 Sb., zákona č. 346/2010 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., částkou odpovídající
1. 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2010 částka 11 900 Kč,
2. 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2010 částka 5 900 Kč.

Ministr:
Dr. Ing. Drábek v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 4. května 2011
o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci
podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při
platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že
rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období
od 1. května 2011 do 30. dubna 2012 částka 23 951 Kč.

Ministr:
Dr. Ing. Drábek v. r.
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