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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. ledna 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku
z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb.

Vláda nařizuje k provedení § 517 odst. 2 zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona
č. 509/1991 Sb.:

Čl. I

V nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví
výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle ob-
čanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005
Sb., § 1 zní:

„§ 1

Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo
sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední
den kalendářního pololetí, které předchází kalendář-

nímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm
procentních bodů.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Výše úroku z prodlení, k němuž došlo přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se řídí dosavadními
právními předpisy.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července
2010.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministryně spravedlnosti:

JUDr. Kovářová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 14. ledna 2010

o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 600. výročí sestrojení Staroměstského orloje

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) K 600. výročí sestrojení Staroměstského orloje
se vydává pamětní stříbrná dvousetkoruna (dále jen
„dvousetkoruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení
a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely
s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen
„zvláštní provedení“).

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provede-
ní se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dí-
lů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr
31 mm a síla 2,3 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném
provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve
zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁ-
RODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“. Při ražbě
dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je pří-
pustná 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 %.

§ 2

(1) Na líci dvousetkoruny jsou uprostřed min-
covního pole ve čtvercovém výřezu postavy čtyř apoš-

tolů ze Staroměstského orloje. Mezi dvojicemi apoš-
tolů je ztvárnění výzdoby posuvných dvířek ze Staro-
městského orloje. Nad postavami apoštolů je vyobra-
zení sochy kohouta ze Staroměstského orloje. Po celém
obvodu dvousetkoruny je stylizovaným písmem vy-
psán název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“, který je za
slovem „REPUBLIKA“ oddělen tečkou. Označení no-
minální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednot-
ky „200 Kč“ je pod čtvercovým výřezem s postavami
apoštolů. Značka mincovny, která dvousetkorunu ra-
zila, je za slovem „ČESKÁ“ v názvu státu.

(2) Na rubu dvousetkoruny je hodinový stroj
Staroměstského orloje. Při levém okraji hodinového
stroje je zobrazena lebka jako symbol pomíjivosti času.
Po celém obvodu dvousetkoruny je opis „SESTRO-
JENÍ STAROMĚSTSKÉHO ORLOJE“ a letopoč-
ty „1410 – 2010“. Jednotlivá slova opisu a letopočty
jsou odděleny tečkami. Nad písmenem „A“ ze slova
„STAROMĚSTSKÉHO“ jsou umístěny iniciály autora
dvousetkoruny, akademického sochaře Ivana Řeháka,
které jsou tvořeny spojenými písmeny „IŘ“.

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

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. března
2010.

Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 34/2010 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí sestrojení Staroměstského orloje
(lícní a rubová strana)
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VYHLÁŠKA

ze dne 25. ledna 2010,

kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí,

ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6
písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti
a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí

Čl. I

Vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické
činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v pod-
zemí, ve znění vyhlášky č. 477/1991 Sb., vyhlášky č. 340/
/1992 Sb., vyhlášky č. 3/1994 Sb., vyhlášky č. 54/1996
Sb., vyhlášky č. 109/1998 Sb., vyhlášky č. 434/2000 Sb.,
vyhlášky č. 330/2002 Sb., vyhlášky č. 141/2004 Sb.,
vyhlášky č. 298/2005 Sb. a vyhlášky č. 282/2007 Sb.,
se mění takto:

1. V § 231a odst. 4 písmeno a) zní:

„a) zemní proud při jednopólovém zemním spojení
sítí napájejících pohyblivé stroje v ražbách a rubá-
ních nepřesáhl 7 A,“.

2. V § 231a odst. 4 se na konci odstavce tečka na-
hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) výkonový vypínač, jehož kabelovým vývodem
je napájeno elektrické zařízení umístěné v prosto-
rách SNM, byl vybaven zařízením blokujícím
zapnutí vývodu při izolačním odporu na tomto
vývodu menším než 50 IO/V.“.

3. V § 231d se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1
a 2.

4. V § 242 odst. 2 větě druhé se za slova „odst. 5“
vkládají slova „písm. b)“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a bezpečnosti provozu v dolech

s nebezpečím důlních otřesů

Čl. II

V § 15 vyhlášky č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v do-
lech s nebezpečím důlních otřesů, ve znění vyhlášky
č. 282/2007 Sb., odstavec 3 zní:

„(3) Kabelové rozvody nad 1 kV v důlních dílech
zařazených do 2. nebo 3. stupně nebezpečí otřesů musí
být vybaveny zařízením pro samočinné vypnutí elek-
trické energie při

a) otřesu, nebo
b) překročení povolené koncentrace metanu v důlním

ovzduší. K vypnutí musí dojít do 2 s od překročení
nastavené mezní hodnoty kteréhokoliv čidla umís-
těného v uvedených dílech.

Umístění čidel a oblastí samočinného vypnutí určí zá-
vodní dolu. Organizace je vyznačí v havarijním plánu.“.

ČÁST TŘETÍ

Čl. III

Přechodná ustanovení

1. Požadavek stanovený v § 231a odst. 4 písm. d)
vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti
a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve
znění účinném ode dne účinnosti vyhlášky č. 35/2010
Sb., je nutno naplnit

a) u nových a rekonstruovaných výkonových vypí-
načů, uvedených poprvé do provozu po nabytí
účinnosti této vyhlášky, do 30. června 2010,

b) u výkonových vypínačů, opakovaně instalovaných
po nabytí účinnosti této vyhlášky, do 30. června
2011,
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c) u ostatních výkonových vypínačů do 30. června
2012.

2. Požadavky stanovené v § 15 odst. 3 vyhlášky
č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím
důlních otřesů, ve znění účinném ode dne účinnosti
vyhlášky č. 35/2010 Sb., je nutno naplnit do 31. pro-
since 2010.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2010.

Předseda:

Ing. Pěgřímek v. r.
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