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VYHLÁŠKA

ze dne 18. září 2014

o vydání zlaté mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ 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 14. října 2014 se v rámci cyklu
„Mosty“ vydává zlatá mince „Železobetonový most
v Karviné-Darkově“ 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 průhled železobe-
tonovým mostem v Karviné-Darkově. Nad ním je

kompozice heraldických zvířat z velkého státního
znaku. Uprostřed je český lev, vlevo od něj je mo-
ravská orlice a vpravo od něj je slezská orlice. Na
mostovce je označení nominální hodnoty mince se
zkratkou peněžní jednotky „5 000 Kč“. Po obvodu
mince je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a ná-
zev cyklu „MOSTY“. Značka České mincovny,
která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je
vpravo od slezské orlice.

(2) Na rubové straně mince je boční pohled na
železobetonový most v Karviné-Darkově. Při hor-
ním okraji mince je text „ŽELEZOBETONOVÝ
MOST“ a při spodním okraji je stylizované zobra-
zení travního porostu, text „V KARVINÉ-DAR-
KOVĚ“ a ročník ražby „2014“. Před slovem „ŽE-
LEZOBETONOVÝ“ je umístěna značka autora
mince Asamata Baltaeva.

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

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. října
2014.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 213/2014 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5 000 Kč

(lícní a rubová strana)
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 3. října 2014,

kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic
pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
vyhlašuje, že v roce 2015 výše

a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 888 Kč,
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 331 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 662 Kč.

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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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;
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MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
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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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