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VYHLÁŠKA

ze dne 1. října 2015,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu
státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech

o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40
zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve
znění zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb.
a zákona č. 79/2006 Sb.:

Čl. I

Změna jednacího řádu státního zastupitelství

V § 15 odst. 1 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jedna-
cím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček ně-
kterých státních zastupitelství a podrobnostech
o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění
vyhlášky č. 218/1998 Sb., vyhlášky č. 311/2000 Sb.,
vyhlášky č. 183/2001 Sb., vyhlášky č. 468/2001 Sb.,
vyhlášky č. 88/2005 Sb., vyhlášky č. 7/2010 Sb. a vy-
hlášky č. 4/2014 Sb., se vkládá nové písmeno g),
které zní:

„g) spáchaných v souvislosti s insolvenčním říze-
ním,“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ve věcech uvedených v § 15 odst. 1 písm. g)
vyhlášky č. 23/1994 Sb., ve znění účinném po dni
nabytí účinnosti této vyhlášky, ve kterých bylo za-
hájeno trestní řízení přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky, se příslušnost státního zástupce určí
podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 6. října 2015,

kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod,
způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování

a hodnocení stavu podzemních vod

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo
zemědělství stanoví podle § 21 odst. 3 zákona č. 254/
/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeo-
logických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu
hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech
programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních
vod, se mění takto:

1. V § 2 písmeno d) zní:

„d) prahovou hodnotou norma environmentální
kvality, která je uvedena v tabulce č. 1 přílohy
č. 5 této vyhlášky,“.

2. V § 7 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou
č. 10 zní:

„(3) K hodnocení chemického stavu útvarů
podzemních vod se používají normy jakosti pod-
zemní vody. Pokud správce povodí či pověřený od-
borný subjekt podle § 21 odst. 4 vodního zákona

s ohledem na výsledky zjišťování a hodnocení stavu
podzemních vod u daného útvaru podzemních vod
předpokládá, že by normy jakosti podzemní vody
mohly zmařit dosažení environmentálních cílů týka-
jících se souvisejících útvarů povrchových vod uve-
dených v § 23a vodního zákona nebo vést k význam-
nému zhoršení ekologické nebo chemické kvality
těchto útvarů nebo k významnému poškození su-
chozemských ekosystémů, které jsou na útvaru pod-
zemních vod přímo závislé, zavede v souladu s tabul-
kou č. 1 přílohy č. 5 této vyhlášky přísnější prahové
hodnoty. Programy a opatření vztahující se k těmto
prahovým hodnotám se uplatňují rovněž pro čin-
nosti upravené v § 33 vodního zákona a nařízením
vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním pro-
gramu10).

10) Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných
oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších před-
pisů.“.

3. V příloze č. 3 část A včetně nadpisu zní:
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4. V příloze č. 5 část A včetně nadpisu zní:
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. října
2015.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 25. září 2015

o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny k 250. výročí narození Václava Tháma

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 21. října 2015 se k 250. výročí naro-
zení Václava Tháma vydává pamětní stříbrná mince
po 500 Kč (dále jen „pětisetkoruna“).

(2) Pětisetkoruna se vydává v běžném prove-
dení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní pro-
vedení“).

(3) Pětisetkoruna v běžném i zvláštním prove-
dení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra
a 75 dílů mědi. Hmotnost pětisetkoruny je 25 g, její
průměr 40 mm a síla 2,85 mm. Při ražbě pětisetko-
runy 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 0,50 g
a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana
pětisetkoruny v běžném provedení je vroubko-
vaná, hrana pětisetkoruny ve zvláštním provedení
je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BAN-
KA * Ag 0.925 * 25 g *“.

§ 2

(1) Na lícní straně pětisetkoruny je v popředí
zobrazena skupina lidí představující publikum.
Fragment znaku s českým lvem spojuje tuto různo-
rodou skupinu lidí, a symbolizuje tak jejich vlaste-
nectví. Nalevo od skupiny je označení nominální
hodnoty mince „500“ a pod ním zkratka peněžní
jednotky „Kč“. Vlevo nahoře je vyobrazeno dřevěné
divadlo Bouda. Při levém spodním okraji pětisetko-
runy je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“.
Značka České mincovny tvořená kompozicí písmen
„Č“ a „M“ je při okraji mince napravo od skupiny
lidí.

(2) Na rubové straně pětisetkoruny je tříčtvr-
teční zadní pohled na Václava Tháma pohlížejícího
do zrcadla, ve kterém je zobrazena mužská tvář. Při
spodním okraji pětisetkoruny je text „VÁCLAV
THÁM“ a při pravém okraji jsou letopočty „1765“
a „2015“, které jsou od sebe odděleny tečkou.
V oblasti ramene u portrétu jsou iniciály autora pě-
tisetkoruny akademického sochaře Michala Vitanov-
ského, které jsou tvořeny spojenými písmeny „MV“.

(3) Vyobrazení pětisetkoruny je uvedeno v pří-
loze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 21. října
2015.

Guvernér:

v z. prof. PhDr. Ing. Tomšík, Ph.D., v. r.

viceguvernér

Sbírka zákonů č. 265 / 2015Částka 107 Strana 3251



Příloha k vyhlášce č. 265/2015 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné pětisetkoruny k 250. výročí narození Václava Tháma

(lícní a rubová strana)
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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
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Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; 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; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
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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. Objednávky 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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