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Rozeslána dne 7. listopadu 2014

Cena Kč 27,–

O B S A H:
237. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody,
měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních
tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
238. V y h l á š k a o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 25. výročí 17. listopadu 1989
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237
VYHLÁŠKA
ze dne 4. listopadu 2014,
kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody,
měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody
a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku
tepelné energie konečným spotřebitelům

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona
č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb. a zákona
č. 310/2013 Sb., k provedení § 7 odst. 9:
Čl. I
Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro
přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími
dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, se
mění takto:
1. V názvu vyhlášky se slova „regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům“ nahrazují slovy „regulujícími a registrujícími dodávku
tepelné energie“.
2. V § 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení
budov přístroji registrujícími dodávku tepelné
energie.“.
3. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:
„§ 7a
Vybavení přístroji registrujícími
dodávku tepelné energie
(1) V budovách se vnitřní rozvod tepla pro vytápění a vnitřní rozvod chladu vybaví v případě, že
a) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového
prostoru v jednom místě, pracovním měřidlem
stanoveným určeným k měření tepla nebo
chladu podle zákona o metrologii v místě
vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění

nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo
nebytového prostoru,
b) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového
prostoru v několika místech,
1. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo
2. pracovním měřidlem stanoveným určeným
k měření tepla nebo chladu podle zákona
o metrologii.
(2) Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném
prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech
vytápění v otopném období s trvalým průběhovým
záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový
interval, kterým je počet dnů v otopném období.
V budově se instalují vždy stejné typy indikátorů
nebo přístrojů se snímačem teplot.
(3) V případě společné přípravy teplé vody
v domě se na vstupní potrubí zásobující každý byt
nebo nebytový prostor teplou vodou osadí vodoměr
na teplou vodu používaný k rozdělování nákladů na
společnou přípravu teplé vody v domě podle vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.
(4) Odstavce 1 až 3 se nevztahují na případy,
kdy se neprovádí rozúčtování nákladů na tepelnou
energii na vytápění a nákladů na společnou přípravu
teplé vody v domě.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Pokud byla přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky instalována v budově zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, přičemž podle § 7a odst. 1
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písm. a) vyhlášky č. 194/2007 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, by měla být
instalována pracovní měřidla stanovená, pak se tato
měřidla instalují až po ukončení životnosti zařízení
pro rozdělování nákladů na vytápění stanovené výrobcem těchto zařízení.
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Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
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238
VYHLÁŠKA
ze dne 22. října 2014
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 25. výročí 17. listopadu 1989

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 12. listopadu 2014 se k 25. výročí
událostí 17. listopadu 1989 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 (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení 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 v běžném i zvláštním provedení je přípustná
odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm.
V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g
a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana
dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná,
hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je
hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA *
Ag 0.925 * 13 g *“.

ze státního znaku Československé socialistické republiky za mřížemi, který nese na hrudi štítek se siluetou Kriváně a vatrou. Pod vyobrazením lva jsou letopočty „1948 – 1989“. Nad vyobrazením lva je pěticípá hvězda. Označení nominální hodnoty mince se
zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ je při spodním
okraji dvousetkoruny. Při levém a pravém okraji
dvousetkoruny je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Slovo „ČESKÁ“ je na začátku a na konci
ohraničeno tečkami. Značka České mincovny tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je při horním
okraji dvousetkoruny.
(2) Na rubové straně je český lev ze státního
znaku České a Slovenské Federativní Republiky
mezi otevřenými mřížemi, který nese na hrudi štítek
se znakem Slovenské republiky. Nad vyobrazením
lva je královská koruna. Při horním okraji dvousetkoruny je text „17. LISTOPAD 1989“ a při spodním
okraji jsou letopočty „1989 – 2014“. Nad letopočty
je iniciála autora dvousetkoruny Jiřího Hanuše, která
je tvořena písmenem „H“ ve čtverci.
(3) Vyobrazení dvousetkoruny
v příloze k této vyhlášce.

je

uvedeno

§3
§2
(1) Na lícní straně dvousetkoruny je český lev

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. listopadu 2014.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 238/2014 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 25. výročí 17. listopadu 1989
(lícní a rubová strana)
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