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89. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

90. Vyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5 000 Kč

91. Sdě lení 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
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. března 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 8 odst. 4 zákona č. 361/
/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpeč-
nostních sborů:

§ 1

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 508/2004 Sb.,
kterým se stanoví vzory hodnostního označení pří-
slušníků bezpečnostních sborů, ve znění nařízení
vlády č. 403/2008 Sb., zní:
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„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 508/2004 Sb.

Sbírka zákonů č. 89 / 2015Částka 38 Strana 1451



§ 2

Přechodné ustanovení

Do 31. prosince 2019 lze užívat hodnostní
označení příslušníků Policie České republiky podle
nařízení vlády č. 508/2004 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června
2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 26. března 2015

o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ 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 5. května 2015 se v rámci cyklu
„Mosty“ vydává zlatá mince „Žďákovský obloukový
most“ 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 2 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 zobrazen detail

mostního nýtování. V jeho levé části je kompozice
heraldických zvířat z velkého státního znaku. Na-
hoře je moravská orlice, uprostřed český lev a pod
ním slezská orlice. V pravé spodní polovině mince je
označení nominální hodnoty mince se zkratkou pe-
něžní jednotky „5000 Kč“, název státu „ČESKÁ
REPUBLIKA“ a název cyklu „MOSTY“. Značka
České mincovny, která je tvořena kompozicí pís-
men „Č“ a „M“, je při pravém okraji mince.

(2) Na rubové straně mince je Žďákovský ob-
loukový most zobrazený z podhledu. V pravé
spodní polovině mince je text „ŽĎÁKOVSKÝ OB-
LOUKOVÝ MOST“. Při levém horním okraji
mince je ročník ražby „2015“. Při levém spodním
okraji mince jsou iniciály autora mince Luboše
Charváta, které jsou tvořené propojenými písmeny
„LCH“.

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

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. května
2015.

Guvernér:

v z. prof. PhDr. Ing. Tomšík, Ph.D., v. r.

viceguvernér
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Příloha k vyhlášce č. 90/2015 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5 000 Kč

(lícní a rubová strana)
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 2. dubna 2015,

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 2015 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 2014 částka 12 800 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., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 364/2011 Sb. a zákona
č. 252/2014 Sb., částkou odpovídající

1. 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2014 částka 12 800 Kč,
2. 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2014 částka 6 400 Kč.

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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