
Ročník 2018

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 28 Rozeslána dne 4. dubna 2018 Cena Kč 33,–

O B S A H :

55. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5 000 Kč

56. Sdě lení 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. Sdě lení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí kona-
ných dne 31. března 2018



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 mato-
vým 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 pro-
vedení 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 vroub-
kovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je
hladká.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je v horní části min-
covního pole kompozice heraldických zvířat z vel-
kého 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 Čes-
ké 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 min-
covního pole kompozice dvou raně gotických polé-
vaných dlaždic s motivem gryfa a lovecké scény.
Mezi dlaždicemi je umístěn štít s motivem labutě,
který užívali páni ze Švamberka. Uprostřed mincov-
ního 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 nabývá účinnosti dnem
29. května 2018.

Guvernér:

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

viceguvernér
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Příloha k vyhlášce č. 55/2018 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5 000 Kč
(lícní a rubová strana)
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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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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 za-
stupitelstev 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: 4

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: 1 075

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 727

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 26

v tom podle volebních stran:

90 Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem 21

470 Sdružení STAN, NK 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.

Sbírka zákonů č. 57 / 2018Částka 28 Strana 733



Sbírka zákonů 2018Strana 734 Částka 28



Sbírka zákonů 2018Částka 28 Strana 735



Sbírka zákonů 2018

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 s. r. o., 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 2018 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., 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, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; 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; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňko-
va 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohos-
tická 5, tel.: 283 872 605; 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. Ob-
jednávky 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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