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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 31

Rozeslána dne 30. dubna 2014

Cena Kč 26,–

O B S A H:
78. V y h l á š k a o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění
pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným
79. V y h l á š k a o vydání zlaté mince „Jizerský most na trati Tanvald–Harrachov“ po 5 000 Kč
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78
VYHLÁŠKA
ze dne 23. dubna 2014
o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení
a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům
a osobám samostatně výdělečně činným

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví
podle § 127 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
zákona č. 64/2014 Sb., a podle § 199 odst. 1 zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
zákona č. 64/2014 Sb.:
§1
Průkaz zaměstnance orgánu sociálního zabezpečení a orgánu nemocenského pojištění pověřeného
kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákonem o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákonem o nemocenském pojištění obsahuje:

f) osobní číslo zaměstnance,
g) kontrolní oprávnění vyjádřené slovy „Držitel
tohoto průkazu má oprávnění provádět kontrolu plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným
zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“, s tím, že v průkazu bude uveden pouze
rozsah kontrolního oprávnění vyjádřený v souladu s působností příslušného orgánu sociálního
zabezpečení a orgánu nemocenského pojištění,

a) označení „Průkaz zaměstnance pověřeného
kontrolou“,

h) číslo průkazu,

b) název orgánu, který průkaz vydal,

j) úřední razítko orgánu, který průkaz vydal,
a podpis fyzické osoby oprávněné vydat průkaz.

c) velký státní znak,
d) fotografii zaměstnance odpovídající požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu1),
e) titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance,

i) datum vydání průkazu,

§2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května
2014.

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.

1

) § 4 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
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79
VYHLÁŠKA
ze dne 16. dubna 2014
o vydání zlaté mince „Jizerský most na trati Tanvald–Harrachov“ 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 13. května 2014 se v rámci cyklu
„Mosty“ vydává zlatá mince „Jizerský most na trati
Tanvald–Harrachov“ 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 2,2 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.

lev, uprostřed je moravská orlice a dole je slezská
orlice. Vlevo od kompozice heraldických zvířat jsou
znaky měst Tanvald a Harrachov. Nad znaky měst je
název cyklu „MOSTY“ a pod nimi je označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „5000 Kč“. Název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ je při horním, levém a spodním okraji
mince. 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
Jizerský most na trati Tanvald–Harrachov. Vpravo
od vyobrazení mostu je ve třech řádcích text
„JIZERSKÝ MOST NA TRATI“ a při spodním,
pravém a horním okraji je text „TANVALD–
HARRACHOV“. Nad vyobrazením mostu je ročník ražby „2014“. Autorem výtvarného návrhu
mince je akademický malíř Vladimír Pavlica, jehož
iniciály tvořené písmeny „VP“ v rámečku, jsou
umístěny vlevo od vyobrazení prvního pilíře mostu.
(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze
k této vyhlášce.

§2
(1) Na lícní straně mince je kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku, která je
zleva a zprava ohraničena linkami. Nahoře je český

§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. května 2014.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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Vyobrazení zlaté mince „Jizerský most na trati Tanvald–Harrachov“ po 5 000 Kč
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