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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 9 Rozeslána dne 17. ledna 2023 Cena Kč 47,–

O B S A H :

15. Vyhláška o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008 s přítiskem

16. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jana Blahoslava

17. Sdě lení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
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VYHLÁŠKA

ze dne 5. ledna 2023

o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008 s přítiskem

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

Dnem 8. února 2023 se vydávají bankovky po
1 000 Kč vzoru 2008 s přítiskem (dále jen „ban-
kovka“).

§ 2

(1) Bankovka má stejné parametry jako ban-
kovka po 1 000 Kč vzoru 20081).

(2) Bankovka má na lícní straně přítisk, který
se skládá z výročního loga České národní banky
a faksimile bankovkového kolku pro 1 000 Kč z roku
1993. Výroční logo obsahuje texty „ČNB“, „1993“,

„30“ a „2023“. Text „ČNB“ je na kuponu vytištěn
šedou barvou, ostatní texty výročního loga opticky
proměnlivou zelenomodrou barvou. Faksimile kol-
ku je na bankovce vytištěno zelenou barvou, má roz-
měry 23 x 19 mm a jeho obrazec tvoří vodorovně
šrafované číslo „1000“ uprostřed plochy šrafované
svislými linkami. V rozích kolku jsou písmena „M“.
Faksimile kolku se nachází vpravo od výročního
loga.

§ 3

Vyobrazení lícní strany bankovky je uvedeno
v příloze k této vyhlášce.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 8. února
2023.

Guvernér:

Ing. Michl, Ph.D., v. r.
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1) Vyhláška č. 100/2008 Sb., o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008.



Příloha k vyhlášce č. 15/2023 Sb.

Vyobrazení lícní strany bankovky po 1 000 Kč vzoru 2008 s přítiskem

(lícní strana)
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VYHLÁŠKA

ze dne 5. ledna 2023

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jana Blahoslava

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 15. února 2023 se k 500. výročí na-
rození Jana Blahoslava vydává pamětní stříbrná
mince po 200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném prove-
dení 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 dvouset-
koruny 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 hřbetu a titulní strany knihy Gramatika
česká z roku 1571. Titulní strana je doplněna o sym-
bolický kříž. Na hřbetu knihy se nachází text „ČES-
KÁ REPUBLIKA ♦ 200 Kč“. Značka České min-
covny tvořená písmeny „Č“ a „M“ je umístěna při
spodním okraji mince.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je zacho-
vána kompozice lícní strany. Na místě titulní strany
je ztvárněn portrét Jana Blahoslava a na hřbetu knihy
se nachází text „1523 ♦ JAN BLAHOSLAV ♦

2023“. Iniciála autora mince Vojtěcha Dostála,
DiS., která je tvořena obráceným písmenem „D“, je
umístěna při spodním okraji mince.

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

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února
2023.

Guvernér:

Ing. Michl, Ph.D., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 16/2023 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jana Blahoslava
(lícní a rubová strana)
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SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 29. prosince 2022

o vydání cenového rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozděj-
ších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti
cen, ve znění pozdějších předpisů, podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 32 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích
energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 300/2022 Sb.,
o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů,
vydal cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 15/2022 ze dne 20. prosince 2022, kterým se
mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2022 ze dne 30. září 2022, kterým se
stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 15/
/2022 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 21. prosince 2022, v částce 17. Uvedeným dnem uveřejnění
nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Cenové rozhodnutí č. 15/2022 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.
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