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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 122

Rozeslána dne 5. září 2022

Cena Kč 37,–

O B S A H:
265. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
266. V y h l á š k a o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Dany a Emila Zátopkových
267. S d ě l e n í Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení
chráněných ložiskových území do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí
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265
VYHLÁŠKA
ze dne 1. září 2022,
kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 4 odst. 9 a § 6 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.
a zákona č. 284/2021 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb., vyhlášky č. 406/
/2015 Sb., vyhlášky č. 171/2016 Sb., vyhlášky č. 452/
/2017 Sb., vyhlášky č. 190/2018 Sb. a vyhlášky
č. 216/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Za účelem zachování dodávek energie se
po dobu, kdy pro celé území státu trvá stav nouze
nebo předcházení stavu nouze podle energetického zákona9), použijí pro spalovací stacionární
zdroj o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od
50 MW do 200 MW včetně, u kterého bylo první
povolení provozu vydáno před 27. listopadem 2002
nebo pro který byla podána úplná žádost o první
povolení provozu před tímto datem a který byl uveden do provozu nejpozději 27. listopadu 2003, specifické emisní limity, emisní stropy a technické podmínky provozu platné k 24. únoru 2022 v povolení
provozu, pokud nejméně 50 % tepla dodávaného
k využití ze stacionárního zdroje, vyjádřeno jako
klouzavý průměr za období 5 let, je dodáváno ve
formě páry nebo horké vody do soustavy zásobování tepelnou energií podle energetického zákona9).“.
2. V § 14 se odstavec 5 zrušuje.
3. V § 16 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Doba, kdy pro celé území státu trvá stav
nouze nebo předcházení stavu nouze podle energe-

tického zákona9), se za účelem zachování dodávek
energie nezapočítává do stanoveného limitu provozních hodin u spalovacích stacionárních zdrojů,
na něž se podle části I přílohy č. 2 k této vyhlášce
vztahují specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje s omezením provozu do 1 500 provozních hodin za rok vyjádřených jako klouzavý
průměr za období 5 let, nebo u spalovacích stacionárních zdrojů s omezením provozu do 1 500 provozních hodin za rok, pro něž jsou v povolení provozu stanoveny specifické emisní limity postupem
podle jiného právního předpisu6).“.
4. V § 16 se odstavec 3 zrušuje.
5. V příloze č. 2 části II bodu 2 podbodu 2.1.
tabulce 2.1.2 se ve vysvětlivce č. 1) pod tabulkou
číslo „3 200“ nahrazuje číslem „3 600“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Do 31. května 2024 se pro spalovací stacionární
zdroje uvedené v § 14 odst. 5 vyhlášky č. 415/2012
Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2023, nepoužije ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) a § 9 odst. 7
vyhlášky č. 415/2012 Sb., ve znění vyhlášky č. 452/
/2017 Sb. a vyhlášky č. 216/2019 Sb., po dobu, kdy
pro celé území státu trvá stav nouze nebo předcházení stavu nouze podle energetického zákona.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení
čl. I bodu 1 a čl. II, která nabývají účinnosti dnem
1. ledna 2023, a ustanovení čl. I bodů 2 a 4, která
nabývají účinnosti dnem 1. června 2024.

Ministryně:
Ing. Bc. Hubáčková v. r.
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266
VYHLÁŠKA
ze dne 29. srpna 2022
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Dany a Emila Zátopkových

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 14. září 2022 se ke 100. výročí narození Dany a Emila Zátopkových vydává pamětní
stříbrná mince po 200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem.
(3) Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující
925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,2 mm. Při
ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu
stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru
0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle
0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení
je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním
provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ
BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

§2
(1) Na lícní straně dvousetkoruny je ztvárněna
kompozice běžeckých drah, oštěpů a státní vlajky.
Po obvodu mince je v opisu uveden text „ČESKÁ
REPUBLIKA“. Označení nominální hodnoty se
zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ se nachází
pod státní vlajkou. Značka České mincovny tvořená
písmeny „Č“ a „M“ je umístěna vedle státní vlajky
vpravo dole.
(2) Na rubové straně dvousetkoruny jsou portréty Dany a Emila Zátopkových. Po obvodu mince
jsou v neúplném opisu texty „DANA A EMIL“,
„ZÁTOPKOVI“ a „1922-2022“. Iniciála autora
mince Vojtěcha Dostála, DiS., která je tvořena obráceným písmenem „D“, je umístěna nad textem
„2022“.
(3) Vyobrazení dvousetkoruny
v příloze k této vyhlášce.

je

uvedeno

§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. září
2022.

Guvernér:
v z. doc. Ing. Zamrazilová, CSc., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 266/2022 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Dany a Emila Zátopkových
(lícní a rubová strana)

Částka 122
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SDĚLENÍ
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 31. srpna 2022
o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení chráněných ložiskových území
do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Český úřad zeměměřický a katastrální podle čl. VI bodu 3 zákona č. 88/2021 Sb., kterým se mění zákon
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony, vyhlašuje:
Dne 30. listopadu 2022 dojde k zápisu údajů o vymezení chráněných ložiskových území do základního
registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

Předseda:
Ing. Večeře v. r.
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