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276

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. září 2022

o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
na chráněném trhu práce

Vláda nařizuje podle § 78a odst. 17 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona
č. 365/2019 Sb.:

§ 1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení stanoví maximální částku příspěv-
ku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením poskytovaného zaměstnavateli, se kte-
rým Úřad práce České republiky uzavřel písemnou
dohodu o jeho uznání za zaměstnavatele na chráně-
ném trhu práce (dále jen „příspěvek“).

§ 2

Maximální částka příspěvku

Maximální částka příspěvku činí 14 200 Kč.

§ 3

Časová působnost

Podle tohoto nařízení se poprvé postupuje při
stanovení příspěvku za třetí kalendářní čtvrtletí ro-
ku 2022.

§ 4

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 388/2020 Sb., o maximální
částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením na chráněném trhu práce, se
zrušuje.

§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října
2022.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. září 2022,

kterou se mění vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
o pomoci v hmotné nouzi

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví po-
dle § 80 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona
č. 366/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení někte-
rých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi,
se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se částka „1 380 Kč“
nahrazuje částkou „1 511 Kč“.

2. V § 1 odst. 1 písm. b) se částka „1 000 Kč“
nahrazuje částkou „1 095 Kč“.

3. V § 1 odst. 1 písm. c) se částka „1 050 Kč“
nahrazuje částkou „1 150 Kč“.

4. V § 1 odst. 1 písm. d) se částka „1 130 Kč“
nahrazuje částkou „1 238 Kč“.

5. V § 1 odst. 1 písm. e) se částka „2 220 Kč“
nahrazuje částkou „2 431 Kč“.

6. V § 1 odst. 1 písm. f) se částka „2 800 Kč“
nahrazuje částkou „3 066 Kč“.

7. V § 1 odst. 1 písm. g) se částka „1 090 Kč“
nahrazuje částkou „1 194 Kč“.

8. V § 1 odst. 1 písm. h) se částka „1 070 Kč“
nahrazuje částkou „1 172 Kč“.

9. V § 1 odst. 1 písm. i) se částka „1 100 Kč“
nahrazuje částkou „1 205 Kč“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2022.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 13. září 2022

o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Litoměřice“ po 5 000 Kč

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona
č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 4. října 2022 se v rámci cyklu „Měst-
ské památkové rezervace“ vydává zlatá mince „Měst-
ská památková rezervace Litoměřice“ 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.

(3) Mince se razí ze zlata o ryzosti 999.9.
Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla
1,95 mm. Při ražběmince je přípustná odchylka v ry-
zosti zlata nahoru 0,01 %, odchylka v hmotnosti na-
horu 0,062 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka
v síle 0,15 mm. Hrana mince v běžném provedení je
vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je
hladká.

§ 2

(1) Na lícní straně jsou v horní části mince
ztvárněna heraldická zvířata z velkého státního
znaku, a to nahoře český lev, vlevo od něj moravská
orlice a vpravo od něj slezská orlice. Při horním
okraji mince je v opisu text „MĚSTSKÉ PAMÁT-
KOVÉ REZERVACE“, pod kterým se nachází ne-

uzavřený kruh. Ve spodní části mince jsou ztvárněny
částečné fasády a štíty barokních a klasicistních
domů. Text „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení no-
minální hodnoty mince se zkratkou peněžní jed-
notky „5 000 Kč“ se nachází při spodním okraji
mince. Značka České mincovny, která je tvořena pís-
meny „Č“ a „M“, je umístěna vpravo pod slezskou
orlicí.

(2) Na rubové straně mince je koláž nejvýzna-
mnějších architektonických památek Městské památ-
kové rezervace Litoměřice, zleva barokní dům na
adrese Mírové náměstí 21/13, gotická městská věž
u kostela Všech svatých, renesanční dům Pod Bání,
dnes nazývaný též dům Kalich nebo dům U Kalicha,
s věží ve tvaru číše na víno na adrese Mírové náměs-
tí 15/7, renesanční budova staré radnice na adrese
Mírové náměstí 171/40 a klasicistně upravený dům
na adrese Mírové náměstí 19/11. Při spodním okra-
ji mince je text „MĚSTO LITOMĚŘICE“ a roč-
ník ražby „2022“. Iniciály autorky mince Lenky
Nebeské, DiS., které jsou tvořeny kompozicí pís-
men „L“ a „N“, se nacházejí při horním okraji
mince.

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

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 4. října
2022.

Guvernér:

Ing. Michl, Ph.D., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 278/2022 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Městská památková rezervace Litoměřice“ po 5 000 Kč
(lícní a rubová strana)
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