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VYHLÁŠKA

ze dne 18. března 2014,

kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb.,
o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání

a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 29 zá-
kona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti
lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tká-
ních a buňkách), ve znění zákona č. 77/2012 Sb., (dále
jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 1 písm. c) zákona:

Čl. I

V bodě 3.4. přílohy č. 5 k vyhlášce č. 422/2008 Sb.,
o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti

a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití
u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb., se slovo
„incidencí“ nahrazuje slovem „prevalencí“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 18. března 2014,

kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb.,
o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19
odst. 1 písm. a) a i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravi-
nách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona
č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených
pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění
vyhlášky č. 402/2006 Sb., vyhlášky č. 473/2006 Sb.,
vyhlášky č. 157/2008 Sb. a vyhlášky č. 35/2012 Sb., se
mění takto:

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se
doplňuje věta „Směrnice Komise 2013/46/EU ze dne
28. srpna 2013, kterou se mění směrnice 2006/141/ES,
pokud jde o požadavky na bílkoviny pro počáteční
a pokračovací kojeneckou výživu.“.

2. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1a se

doplňuje věta „Nařízení Komise (ES) č. 1243/2008
ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění přílohy III
a VI směrnice 2006/141/ES, pokud jde o požadavky na
složení některé počáteční kojenecké výživy.“.

3. V § 6 odst. 1 písm. a) a b) se za slovo „krav-
ského“ vkládají slova „nebo kozího“.

4. V příloze č. 1 v názvech bodů 2.1, 2.1.1, 2.3,
10.1, 10.2 a u položky č. 2.1.1 ve sloupci tabulky
„Poznámka“ se za slovo „kravského“ vkládají slova
„nebo kozího“.

5. V příloze č. 2 se v názvech bodů 2.1, 2.3, 8.1
a 8.2 za slovo „kravského“ vkládají slova „nebo ko-
zího“.

6. V příloze č. 2 bodu 2.2 se ve druhém sloupci
slova „0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal)“ nahrazují slovy
„0,45 g/100 kJ (1,80 g/100 kcal)“.

7. V příloze č. 2 se za bod 2.2 vkládá nová položka
2.2.1, která zní:

8. V příloze č. 3 se na začátek tabulky 3 „Amino-
kyseliny a jiné dusíkaté látky“ vkládá nová položka
„L-arginin a hydrochlorid argininu pouze pro počá-
teční kojeneckou výživu vyrobenou z hydrolyzovaných

bílkovin a pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou
z hydrolyzovaných bílkovin s obsahem bílkovin v roz-
mezí 0,45 g/100 kJ (1,80 g/100 kcal) – 0,56 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)“.
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„2.2.1 Pokračovací
výživa vyrobená
z hydrolyzovaných
bílkovin

0,45 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)

0,56 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)

U pokračovací kojenecké výživy
vyrobené z hydrolyzovaných bílkovin
s obsahem bílkovin v rozmezí mezi
minimální hodnotou a 0,56 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal) se vhodnost pokraču-
jící kojenecké výživy pro zvláštní
výživu kojenců prokazuje prostřednic-
tvím odpovídajících studií vypracova-
ných v souladu se všeobecně uznáva-
nými odbornými pokyny ohledně
podoby a způsobu vypracování
takových studií a musí být v souladu
s odpovídajícími specifikacemi uvede-
nými v příloze č. 14 k této vyhlášce.“.



9. Název přílohy č. 14 zní:
„Specifikace obsahu, zdroje a zpracování bílkovin
používaných při výrobě počáteční a pokračovací
kojenecké výživy o obsahu bílkovin nižším než
0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) vyrobené z hydro-
lyzovaných syrovátkových bílkovin získaných
z bílkovin kravského mléka“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. března
2014.

Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 12. března 2014

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala

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 26. března 2014 se ke 100. výročí na-
rození spisovatele Bohumila Hrabala 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 ma-
tovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním pro-
vedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra
a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její
průměr 31 mm a síla 2,35 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 *“.

§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny je motiv želez-
ničních kolejí, které přecházejí v siluetu ženského těla.
Ve spodní části dvousetkoruny jsou dvě razítka odka-
zující na Hrabalovu knihu „Ostře sledované vlaky“.
Při levém, horním a pravém okraji dvousetkoruny je
název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Označení nomi-
nální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky
„200 Kč“ je uprostřed vyobrazení kolejí při horním
okraji dvousetkoruny. Značka České mincovny tvo-
řená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je nalevo od levého
razítka.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je portrét
Bohumila Hrabala. Při levém, spodním a pravém okraji
dvousetkoruny je text „BOHUMIL HRABAL“, který
částečně zasahuje do spodní části portrétu. Letopočet
„1914“ je nad límečkem portrétu a letopočet „2014“
je na límečku portrétu. Nad vyobrazením letopočtů
je značka autora dvousetkoruny, akademického sochaře
Vladimíra Oppla.

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

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. března
2014.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 47/2014 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala
(lícní a rubová strana)
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