Ročník 2017

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 59

Rozeslána dne 9. června 2017

Cena Kč 47,–

O B S A H:
166. V y h l á š k a , 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
167. V y h l á š k a , 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. a vyhlášky č. 45/2014 Sb.
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166
VYHLÁŠKA
ze dne 5. června 2017,
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
Vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky
č. 265/1997 Sb., 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. 252/2007 Sb., vyhlášky č. 7/2010 Sb., vyhlášky
č. 462/2011 Sb., vyhlášky č. 4/2014 Sb., vyhlášky
č. 263/2015 Sb. a vyhlášky č. 226/2016 Sb., se mění
takto:
1. V § 15 odst. 1 písm. d) se slova „či vyšetřováním trestných činů“ nahrazují slovy „ , prověřováním nebo trestním stíháním pro trestné činy“.
2. V § 15 odst. 1 se na konci textu písmene g)
doplňují slova „ , byla-li jimi způsobena škoda nejméně 150 mil. Kč“.
3. V § 15 odst. 1 písm. i) se slova „trestného
činu vlastizrady podle § 309 trestního zákoníku, teroristického útoku podle § 311 trestního zákoníku
nebo teroru podle § 312 trestního zákoníku“ nahrazují slovy „teroristického trestného činu, trestného

činu účasti na teroristické skupině podle § 312a trestního zákoníku, financování terorismu podle § 312d
trestního zákoníku, podpory a propagace terorismu
podle § 312e odst. 3 trestního zákoníku nebo vyhrožování teroristickým trestným činem podle § 312f
trestního zákoníku“.
4. V § 15 odst. 1 písm. j) se slova „nebo spáchaných ve prospěch organizované zločinecké skupiny“
nahrazují slovy „ , spáchaných ve prospěch organizované zločinecké skupiny anebo spáchaných členy
teroristické skupiny, ve spojení s teroristickou skupinou nebo ve prospěch teroristické skupiny“.
5. V § 15 odst. 6 písm. a) se slova „a e)“ nahrazují slovy „ , e) a g)“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
V trestním řízení zahájeném přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky se příslušnost státního zástupce určí podle dosavadních právních předpisů.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.
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167
VYHLÁŠKA
ze dne 5. června 2017,
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. a vyhlášky č. 45/2014 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 29
zákona 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 tkáních a buňkách), ve znění zákona
č. 77/2012 Sb. a zákona č. 136/2017 Sb.:
Čl. I
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. a vyhlášky č. 45/
/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 úvodní části ustanovení se slova
„Evropských Společenství1)“ nahrazují slovy
„Evropské unie1)“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:

stupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky.“.

2. V § 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena j) až l), která znějí:
„j) dovoz tkání a buněk a dovážející tkáňová zařízení,
k) rozsah údajů uváděných v osvědčení o vydání
povolení činnosti dovážejícího tkáňového zařízení a
l) kódování tkání a buněk a přidělování jedinečných čísel darování.“.
3. V § 6 se slova „a § 5 odst. 2 písm. a) zákona“
nahrazují slovy „a § 5 odst. 3 písm. a) zákona“.
4. V § 8 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „identifikační“ a „tkání a buněk“ zrušují.
5. V § 8 odst. 1 písm. c) bod 1 zní:
„1. identifikaci tkáňového zařízení,“.

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze
dne 31. března 2004 o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání
a buněk.
Směrnice Komise 2006/17/ES ze dne 8. února 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/23/ES, pokud jde o určité technické požadavky na
darování, opatřování a vyšetřování lidských tkání a buněk.
Směrnice Komise 2006/86/ES ze dne 24. října 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/23/ES, pokud jde o požadavky na sledovatelnost,
oznamování závažných nežádoucích reakcí a účinků
a některé technické požadavky na kódování, zpracování,
konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk.
Směrnice Komise (EU) 2015/565 ze dne 8. dubna 2015,
kterou se mění směrnice 2006/86/ES, pokud jde o některé technické požadavky na kódování lidských tkání
a buněk.
Směrnice Komise (EU) 2015/566 ze dne 8. dubna 2015,
kterou se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud jde o po-

6. V § 8 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova
„Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
7. V § 8 odst. 1 písm. d) bodě 2 se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele
zdravotních služeb“.
8. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) identifikaci jednotného evropského kódu.“.
9. V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „provozovatelů“ nahrazuje slovy „poskytovatelů
zdravotních služeb“.
10. V § 8 odst. 2 písm. b) se slova „zdravotnické
zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.
11. V § 8 odst. 2 písm. e) se slovo „a“ zrušuje.
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12. V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) jednotný evropský kód.“.
13. V nadpisu § 9 se za text „K § 5 odst. 1
písm. e)“ vkládá text „ , § 20b odst. 3“.
14. V § 9 odst. 1 písm. a) se slova „identifikační
číslo“ nahrazují slovem „číslo“.
15. V § 9 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Tvorba a struktura jednotného evropského
kódu, požadavky na jeho použití, struktura kódu
přípravku a technická pravidla systému přidělování jedinečných čísel darování jsou stanoveny v příloze č. 10 k této vyhlášce.“.
16. V nadpisu § 12 se text „odst. 4“ nahrazuje
textem „odst. 6“.
17. Za § 12a se vkládají nové § 12b a 12c, které
včetně nadpisů znějí:

Částka 59

§ 12c
Osvědčení o vydání povolení činnosti
dovážejícího tkáňového zařízení
(K § 19 odst. 5 zákona)
Vzor osvědčení o vydání povolení činnosti tkáňového zařízení v rozsahu dovozu tkání a buněk ze
třetí země je stanoven v příloze č. 12 k této vyhlášce.“.
18. V příloze č. 2 bodu 7 se na konci písmene e)
tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f),
které zní:
„f) sekvence identifikace darování.“.
19. V příloze č. 2 bodu 7 závěrečné části ustanovení se slova „až e)“ nahrazují slovy „až f)“.
20. V příloze č. 6 bodu 5.1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) jednotný evropský kód.“.

„§ 12b
Žádost o povolení činnosti
dovážejícího tkáňového zařízení
(K § 17 odst. 5 a 6 zákona)
Rozsah a nezbytné náležitosti dokumentace týkající se dovážejícího tkáňového zařízení a dokumentace týkající se dodavatele nebo dodavatelů ze třetích zemí, které na žádost Ústavu předloží a v případě potřeby poskytne dovážející tkáňové zařízení Ústavu, jsou uvedeny v příloze č. 11 k této vyhlášce.

21. V příloze č. 6 bodě 5.1 závěrečné části ustanovení se slova „a e)“ nahrazují slovy „ , e) a g)“
a slova „až f)“ se nahrazují slovy „až g)“.
22. V příloze č. 6 bodě 5.2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) u dovážených tkání a buněk země odběru a dále
vyvážející země, pokud se liší od země odběru.“.
23. Příloha č. 7 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 422/2008 Sb.
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24. Za přílohu č. 9 se doplňují přílohy č. 10
až 12, které včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 422/2008 Sb.
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Příloha č. 11 k vyhlášce č. 422/2008 Sb.
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Příloha č. 12 k vyhlášce č. 422/2008 Sb.
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.
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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, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; 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: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
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MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS 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.

