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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 104

Rozeslána dne 2. září 2013

Cena Kč 26,–

O B S A H:
269. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků státního fondu rozvoje bydlení formou
úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
270. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro
přípravu léčivých přípravků
271. V y h lá š k a o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Bicana

Sbírka zákonů č. 269 / 2013

Strana 2898

Částka 104

269
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. srpna 2013,
kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb.,
o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/
/2005 Sb.:

„(2) Za předčasné splacení celé jistiny podle § 7
odst. 2 nařízení vlády č. 299/2001 Sb. se nepovažuje
refinancování úvěru poskytnutého bankou na opravy
a modernizace domů, za předpokladu, že nově sjednaný úvěr je poskytnut pouze k úhradě nesplacené části
úvěru, k němuž se podpora vztahuje. To platí i v případech refinancování úvěrů přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení.“.

Čl. I
V § 8 nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou
úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám
na opravy a modernizace domů, se dosavadní text
označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který
zní:

Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Lukl v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 27. srpna 2013,
kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek
a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 2 a k provedení § 79
odst. 8 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech
a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon
o léčivech):
Čl. I
Vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro
přípravu léčivých přípravků, se mění takto:
1. V příloze se za položku „CAMPHORA
RACEMICA
KAFR RACEMICKÝ“
vkládají nové položky, které znějí:
„CANNABIS INDICAE FLOS
CANNABIS SATIVAE FLOS
CAPSAICINUM

KVĚT KONOPÍ INDICKÉHO,
KVĚT KONOPÍ SETÉHO,
KAPSAICIN“.

2. V příloze se za položku „GLUCAGONUM
HUMANUM
GLUKAGON LIDSKÝ“
vkládá nová položka, která zní:
„GLUCOSI DINATRII 1-PHOSPHATE

DISODNÁ SŮL GLUKOSY-1-FOSFÁTU“.

3. V příloze se za položku „GLUCOSUM
MONOHYDRICUM
GLUKOSA
MONOHYDRÁT“ vkládá nová položka, která zní:
„GLUTARALDEHYDE SOLUTIO

ROZTOK GLUTARALDEHYDU“.

4. V příloze se za položku „HAMAMELIDIS
FOLIUM
VILÍNOVÝ LIST“ vkládá nová
položka, která zní:
„HAMAMELIDIS TINCTURA

VILÍNOVÁ TINKTURA“.

5. V příloze se za položku „MAGNESII SULFAS
HEPTAHYDRICUS
SÍRAN HOŘEČNATÝ
HEPTAHYDRÁT“ vkládá nová položka, která zní:
„MAGNESII SULFAS ANHYDRICUS

SÍRAN HOŘEČNATÝ BEZVODÝ“.

6. V příloze se za položku „METHADONI
HYDROCHLORIDUM
METHADON
HYDROCHLORID“ vkládá nová položka, která zní:
„METHACHOLINE CHLORIDUM

METHACHOLIN CHLORID“.
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7. V příloze se za položku „METHAQUALONUM
METHAKVALON“ vkládá nová
položka, která zní:
„METHOXSALENUM

METHOXSALEN“.

8. V příloze se za položku „PERINDOPRILUM
ERBUMINUM
PERINDOPRIL-ERBUMIN“
vkládá nová položka, která zní:
„PERMETHRINUM

PERMETRIN“.

9. V příloze se za položku „PODOPHYLLI RESINA
PODOFYLOVÁ PRYSKYŘICE“ vkládá
nová položka, která zní:
„POLIHEXANIDUM

POLIHEXANID“.

10. V příloze se za položku „POVIDONUM
IODINATUM
POVIDON JODOVANÝ“ vkládá
nová položka, která zní:
„PRAMOXINI HYDROCHLORIDUM

PRAMOXIN HYDROCHLORID“.

11. V příloze se za položku „SINAPIS
ETHEROLEUM ARTIFICIALE
HOŘČIČNÁ
SILICE UMĚLÁ“ vkládá nová položka, která zní:
„SODIUM HYPOCHLORITE

CHLORNAN SODNÝ“.

12. V příloze se za položku „TRIBUTYLIS
PHOSPHAS
TRIBUTYL-FOSFÁT“ vkládá
nová položka, která zní:
„TRICLOSANUM

TRIKLOSAN“.

13. V příloze se za položku „URETHANUM“
URETHAN“ vkládá nová položka, která zní:
„URIDINE

URIDIN“.

14. V příloze se za položku „VIOLAE HERBA
CUM FLORE
VIOLKOVÁ NAŤ KVETOUCÍ“
vkládá nová položka, která zní:
„VIRIDE NITENS

BRILANTNÍ ZELEŇ“.

v oblasti norem a technických předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

Čl. II
Závěrečné ustanovení

Čl. III

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. června 1998 o postupu při poskytování informací

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:
MUDr. Holcát, MBA, v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 23. srpna 2013
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Bicana

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 11. září 2013 se ke 100. výročí narození
fotbalisty Josefa Bicana 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 matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra
a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její
průměr 31 mm a síla 2,3 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 Josef Bican
v dresu fotbalového klubu Slavia na pozadí děleného
štítu s pěticípou hvězdou. Při levém, spodním a pravém
okraji dvousetkoruny je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“. Texty jsou mezi sebou
odděleny tečkou. Značka České mincovny tvořená
kompozicí písmen „Č“ a „M“ je při horním okraji
dvousetkoruny.
(2) Na rubové straně dvousetkoruny je portrét Josefa Bicana. Při pravém okraji dvousetkoruny je opis
„JOSEF BICAN“. Při levém okraji dvousetkoruny
jsou letopočty „1913“ a „2013“. Letopočet „1913“ je
ohraničen tečkami. Za letopočtem „2013“ jsou iniciály
autora dvousetkoruny, Mgr. Petra Horáka, které jsou
tvořeny spojenými písmeny „HP“.
(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. září
2013.

Guvernér:
v z. prof. PhDr. Ing. Tomšík, Ph.D., v. r.
viceguvernér
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