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O B S A H :

291. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu,
zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby
jejich označování, ve znění vyhlášky č. 650/2004 Sb.

292. Vyhláška, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační
databázi České národní banky – Centrální registr úvěrů

293. Sdě lení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro
úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2011

294. Nález Ústavního soudu ze dne 6. října 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona
č. 314/2008 Sb., některých ustanovení zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 314/2008 Sb., a některých
ustanovení zákona č. 314/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní
řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb.,
o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
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VYHLÁŠKA

ze dne 14. října 2010,

kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu,
zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich,

jakož i další způsoby jejich označování, ve znění vyhlášky č. 650/2004 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18
odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a do-
plnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/
/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004
Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:

Čl. I

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směr-
nicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. června 1998 o postupu poskytování informací v ob-
lasti technických norem a předpisů a pravidel pro
služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/
/48/ES.

Čl. II

Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví poža-
davky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpraco-
vané ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové
plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další
způsoby jejich označování, ve znění vyhlášky č. 650/
/2004 Sb., se mění takto:

1. Oddíl 1 se včetně poznámek pod čarou č. 1 až 3
zrušuje.

2. V § 6 písm. p) se slova „nebo zeleniny čerstvé
nebo sterilované“ zrušují.

3. V § 8 odst. 1 v úvodní části ustanovení, v § 14
odst. 1 v úvodní části ustanovení, v § 24 v úvodní části
ustanovení a v § 29 v úvodní části ustanovení se slova
„v prováděcím právním předpisu1)“ nahrazují slovy „ve
vyhlášce o způsobu označování potravin9)“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

„9) Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin
a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 8 odst. 1 se na konci písmene f) čárka na-
hrazuje tečkou a písmena g) až i) se zrušují.

5. V § 9 odst. 2 se slova „a 4“ nahrazují slovy
„až 5“.

6. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.

7. V § 10 se odstavec 17 zrušuje.

Dosavadní odstavec 18 se označuje jako odstavec 17.

8. V § 11 odst. 3 se slova „skladuje, přepravuje
a nabízí k prodeji“ nahrazují slovy „uvádí do oběhu“.

9. V § 12 písm. b) se slova „včetně oliv“ zrušují
a za slovo „zeleniny“ se vkládá slovo „hluboce“.

10. V § 12 písm. e) se slova „ , s přidanými pří-
rodními sladidly nebo náhradními sladidly“ zrušují.

11. V § 12 písm. f) se slovo „náhradních“ zrušuje.

12. V § 12 písm. j) se slova „ , čerstvého nebo
sterilovaného ovoce“ zrušují.

13. V § 14 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

14. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.

15. V § 17 odst. 3 se slova „skladuje a přepravuje“
nahrazují slovy „uvádí do oběhu“.

16. Oddíl 4 zní:

„Oddíl 4

Skořápkové plody

§ 18

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) skořápkovými plody – plody nebo jejich semena
uvedené pod písmeny b) až i), v surovém stavu
nebo upražené či solené,

b) vlašskými ořechy – jádra plodů ořešáku vlašského
a jeho odrůd,

c) lískovými ořechy – jádra suchých plodů lísky,
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d) mandlemi – jádra suchých plodů mandloně obec-
né,

e) kešu ořechy – semena plodů ledvinovníku západ-
ního,

f) arašídy nebo burskými oříšky – plody odrůd pod-
zemnice olejné,

g) para ořechy – semena juvie ztepilé,

h) kokosovými ořechy – plody palmy kokosové,

i) piniovými oříšky – semena borovice pinie.

§ 19

Členění na skupiny a podskupiny

Členění skořápkových plodů na skupiny a podsku-
piny je uvedeno v příloze č. 9.

§ 20

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vy-
hlášce o způsobu označování potravin9) se skořápkové
plody dále označí názvem skupiny a podskupiny, u ko-
kosových ořechů a směsí skořápkových plodů pouze
názvem podskupiny.

(2) Přípustné záporné hmotnostní odchylky spo-
třebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 10.

§ 21

Požadavky na jakost

(1) Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou
uvedeny v příloze č. 11.

(2) Smyslové požadavky na jakost jsou uvedeny
v příloze č. 12.

(3) Skořápkové plody nesmí obsahovat škůdce.“.

17. V § 25 se odstavec 2 včetně poznámky pod
čarou č. 8 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2
a 3.

18. V § 25 se na konci textu odstavce 3 doplňuje
věta „Sušené houby mají chuť typickou pro sušené
houby, jsou bez cizích pachů a chutí, mají barvu od-
povídající použitému druhu houby a jsou dostatečně
vysušené, aby nedocházelo k plesnivění či zapaření.“.

19. V § 26 odst. 2 se slova „skladují a přepravují“
nahrazují slovy „uvádějí do oběhu“.

20. V § 27 písm. h) se slovo „hnědou,“ zrušuje.

21. V § 30 se na konci textu odstavce 1 a od-
stavce 3 doplňují slova „v tabulce 1“.

22. V § 30 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , bez poškození zapříčiněných škůdci a postihu-
jících dužninu“.

23. V § 30 odstavec 4 zní:

„(4) Velikost hlíz brambor konzumních raných
„drobných“ je 17 až 28 mm. Velikost hlíz ostatních
brambor konzumních raných a hlíz brambor konzum-
ních pozdních kulovitého nebo oválného tvaru je nej-
méně 28 mm.“.

24. V § 30 odst. 6 se slova „nebo hmotnost“ zru-
šují.

25. Příloha č. 1 se zrušuje.

26. V příloze č. 4 v tabulce 1 se ve druhém až
čtvrtém řádku číslo „60“ nahrazuje číslem „45“.

27. V příloze č. 4 se doplňuje tabulka 5, která zní:

28. V příloze č. 6 písm. F bodě 4 se číslo „25“
nahrazuje číslem „12“.
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29. V příloze č. 6 v tabulce 1 v prvním řádku se
číslo „25,0“ nahrazuje číslem „12,0“.

30. V příloze č. 7 se doplňuje tabulka 5, která zní:

31. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

32. Přílohy č. 11 až 13 znějí:
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„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.
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Příloha č. 12 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.
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Příloha č. 13 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.
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33. V příloze č. 15 ve druhém řádku tabulky se za
slova „konzumní loupané“ vkládají slova „předvařené,
vařené nebo jinak“.
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34. V příloze č. 16 tabulky 1 a 2 znějí:
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35. V příloze č. 16 se tabulka 3 zrušuje.

Čl. III

Přechodné ustanovení

Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2010.

Ministr:

Ing. Fuksa v. r.
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292

VYHLÁŠKA

ze dne 12. října 2010,

kterou se mění vyhláška České národní banky č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím
v informační databázi České národní banky – Centrální registr úvěrů

Česká národní banka stanoví podle § 38a odst. 4
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona
č. 126/2002 Sb. a zákona č. 285/2009 Sb.:

Čl. I

V § 3 odst. 2 vyhlášky č. 164/2002 Sb., o podmín-
kách přístupu k informacím v informační databázi Čes-
ké národní banky – Centrální registr úvěrů, se na konci

písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zru-
šuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu
2010.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 15. října 2010,

kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic
pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2011

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
vyhlašuje, že v roce 2011 výše

a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 825 Kč,
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 237 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 474 Kč.

Ministr:

Dr. Ing. Drábek v. r.

Sbírka zákonů č. 293 / 2010Strana 4196 Částka 109



294

Sbírka zákonů č. 294 / 2010Částka 109 Strana 4197



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Strana 4198 Částka 109



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Částka 109 Strana 4199



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Strana 4200 Částka 109



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Částka 109 Strana 4201



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Strana 4202 Částka 109



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Částka 109 Strana 4203



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Strana 4204 Částka 109



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Částka 109 Strana 4205



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Strana 4206 Částka 109



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Částka 109 Strana 4207



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Strana 4208 Částka 109



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Částka 109 Strana 4209



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Strana 4210 Částka 109



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Částka 109 Strana 4211



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Strana 4212 Částka 109



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Částka 109 Strana 4213



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Strana 4214 Částka 109



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Částka 109 Strana 4215



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Strana 4216 Částka 109



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Částka 109 Strana 4217



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Strana 4218 Částka 109



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Částka 109 Strana 4219



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Strana 4220 Částka 109



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Částka 109 Strana 4221



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Strana 4222 Částka 109



Sbírka zákonů č. 294 / 2010Částka 109 Strana 4223



Sbírka zákonů 2010

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 287, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12,
821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. 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 počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2010 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 175, objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314.
Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; 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; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323;
Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.:
416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Deniso-
va č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1;
Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2,
EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR,
Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 6: PPP –
Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548;
Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;
Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borov-
ského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L& N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso
s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy
zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná,
Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky před-
platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného 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.

Strana 4224 Částka 109

8591449 109017

10

ISSN 1211-1244


