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VYHLÁŠKA

ze dne 15. dubna 2011,

kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sta-
noví podle § 28 odst. 6, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. a zákona
č. 49/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poraden-
ských služeb ve školách a školských poradenských za-
řízeních, se mění takto:

1. Úvodní věta vyhlášky zní: „Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6,
§ 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona
č. 383/2005 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb.:“.

2. V § 1 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou
„Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně
pedagogické poradenské služby je předání informace
podle odstavce 3 a písemný souhlas žáka nebo jeho zá-
konného zástupce.“.

3. V § 1 odstavec 3 zní:

„(3) Žák, v případě žáka, který má zákonného zá-
stupce, také jeho zákonný zástupce, musí být školou
nebo školským poradenským zařízením předem srozu-
mitelně a jednoznačně informován o

a) všech podstatných náležitostech poskytované po-
radenské služby, zejména o povaze, rozsahu,
trvání, cílech a postupech poskytované poradenské
služby,

b) prospěchu, který je možné očekávat, a o všech
předvídatelných důsledcích, které mohou vyply-
nout z poskytování poradenské služby, i možných
následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta,

c) právech a povinnostech spojených s poskytováním
poradenských služeb včetně práva žádat kdykoli
poskytnutí poradenské služby znovu.“.

4. V § 1 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Poradenská služba se začne poskytovat bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců
ode dne přijetí žádosti. Lhůt podle věty první se ne-
může dovolávat žadatel, který neposkytuje součinnost
potřebnou ke splnění účelu poradenské služby. Kri-
zová poradenská intervence, kterou se poskytuje po-
moc v naléhavých ohrožujících situacích, zejména při
ohrožení života a dalších práv žadatele, se poskytuje
bezprostředně po přijetí žádosti.

(5) Výsledkem psychologické nebo speciálně pe-
dagogické diagnostiky jsou zpráva z vyšetření a dopo-
ručení obsahující návrhy úprav ve vzdělávání žáka. Při
vydání zprávy a doporučení je žák, v případě žáka,
který má zákonného zástupce, též jeho zákonný zá-
stupce, informován o obsahu doporučení způsobem
srozumitelným pro nejširší možný okruh osob. Žák
nebo jeho zákonný zástupce potvrzuje svým podpisem,
že doporučení s ním bylo projednáno, že porozuměl
jeho povaze a obsahu a případně že k němu uplatňuje
výhrady spolu s jejich upřesněním. Zpráva a doporučení
se vydávají nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení
vyšetření. Doporučení je platné po dobu určitou, od-
povídající jeho účelu; v případě doporučení zařazení
žáka do školy nebo vzdělávacího programu pro žáky
se zdravotním postižením však nejvýše po dobu jed-
noho roku. Před skončením platnosti doporučení škol-
ské poradenské zařízení vyrozumí žáka nebo jeho zá-
konného zástupce o potřebě nové diagnostiky.“.

5. § 2 včetně nadpisu zní:

„§ 2

Účel poradenských služeb

Účelem poradenských služeb je přispívat zejmé-
na k

a) vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný
a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj,
pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdě-
lávání a v průběhu vzdělávání,

b) naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schop-
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ností, dovedností a zájmů před zahájením a v prů-
běhu vzdělávání,

c) prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží,
projevů různých forem rizikového chování, které
předchází vzniku sociálně patologických jevů a dal-
ších problémů souvisejících se vzděláváním a s mo-
tivací k překonávání problémových situací,

d) vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání
žáků se zdravotním postižením, zdravotním zne-
výhodněním a sociálním znevýhodněním,

e) vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů
práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur
nebo etnických skupin,

f) vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů
práce pro žáky nadané a mimořádně nadané,

g) vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího pro-
fesního uplatnění,

h) rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně
pedagogických znalostí a profesních dovedností
pedagogických pracovníků ve školách a školských
zařízeních,

i) zmírňování důsledků zdravotního postižení, zdra-
votního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění
a prevenci jeho vzniku.“.

6. § 4 včetně nadpisu zní:

„§ 4

Další dokumentace

(1) Školské poradenské zařízení vede dokumen-
taci

a) o žádostech o poskytnutí poradenské služby, o od-
mítnutí nebo přerušení poskytování poradenské
služby,

b) o vyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči in-
dividuální i skupinové,

c) o poskytnutí informace podle § 1 odst. 3 a po-
tvrzení podle § 1 odst. 5 věty čtvrté,

d) o spolupráci se školami a školskými zařízeními.

(2) Škola vede o poradenských službách poskyto-
vaných školním psychologem nebo speciálním pedago-
gem dokumentaci podle odstavce 1 písm. a) až d) a o po-
radenských službách poskytovaných školním metodi-
kem prevence nebo výchovným poradcem dokumen-
taci podle odstavce 1 písm. b).“.

7. V § 5 odst. 3 písmena a) a b) včetně poznámky
pod čarou č. 3 znějí:

„a) zjišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost
žáků na povinnou školní docházku a vydává o ní
zprávu; doporučuje zákonným zástupcům a ředi-
teli školy návrhy podpůrných nebo vyrovnávacích
opatření, zařazení do vzdělávacího programu při-
způsobeného vzdělávacím potřebám žáka, pří-
padně zařazení do školy a třídy odpovídající vzdě-
lávacím potřebám žáka; spolupracuje při přijímání
žáků do škol; provádí psychologická a speciálně
pedagogická vyšetření pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami,

b) zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků škol a na
základě výsledků psychologické a speciálně peda-
gogické diagnostiky vypracovává odborné po-
sudky a návrhy podpůrných nebo vyrovnávacích
opatření pro školy a školská zařízení, včetně po-
sudků pro účely uzpůsobení podmínek pro konání
maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky, která
svým obsahem a formou odpovídá zkoušce matu-
ritní zkoušky3),

3) Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončo-
vání vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.“.

8. V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Centrum poskytuje poradenské služby při
výchově a vzdělávání žáků se zdravotním postižením,
jakož i dětí s hlubokým mentálním postižením, v odů-
vodněných případech, zejména v pochybnostech, zda
se jedná o žáka se zdravotním postižením nebo zdra-
votním znevýhodněním, také při výchově a vzdělávání
žáků se zdravotním znevýhodněním. Jedno centrum
poskytuje poradenské služby podle věty první v roz-
sahu odpovídajícím jednomu nebo více druhům zdra-
votního postižení podle části II bodů 1 až 8 přílohy č. 2
k této vyhlášce.“.

9. V § 6 odst. 4 se na konci textu písmene a) do-
plňují slova „ , připravuje posudky pro účely uzpůso-
bení maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky, která
svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní
zkoušky, u žáků a uchazečů se zdravotním postiže-
ním3)“.

10. V § 6 odst. 4 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „ , případně také se zdravotním znevý-
hodněním“.

11. V § 7 odst. 2 písmeno f) zní:

„f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchov-
nými či výukovými obtížemi a vytváření předpo-
kladů pro jejich snižování a“.
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12. V příloze č. 1 pod nadpisem „Informační
a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělá-
vací opatření, dokumentace apod.:“ bod 3 zní:

„3) Při přípravě zpráv v případech, kdy je žák v péči odborného lékaře nebo klinického psychologa, školské
poradenské zařízení vychází z klinické diagnosy a léčebných opatření odborného lékaře nebo klinického
psychologa, který tuto péči žákovi poskytuje, pokud tyto podklady zákonný zástupce nebo žák školskému
poradenskému zařízení předá.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2011.

Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. dubna 2011,

kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18
odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění někte-
rých 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

Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování
potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky
č. 497/2005 Sb., vyhlášky č. 368/2005 Sb., vyhlášky
č. 101/2007 Sb. a vyhlášky č. 127/2008 Sb., se mění
takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 21
a 22 zní:

„§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie21), zároveň navazuje na přímo použi-
telné předpisy Evropské unie22) a upravuje způsob
označování potravin a tabákových výrobků, včetně po-
travin nového typu a geneticky modifikovaných potra-
vin, v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny
nebo podskupiny, a složení potraviny a způsob ozna-
čení šarže a druhy potravin, které nemusí být označeny
datem minimální trvanlivosti.

21) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze
dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů člen-
ských států týkajících se označování potravin, jejich ob-
chodní úpravy a související reklamy.
Směrnice Komise 2001/101/ES ze dne 26. listopadu 2001,
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy
a související reklamy.
Směrnice Komise 2002/67/ES ze dne 18. července 2002
o označování potravin obsahujících chinin a potravin ob-
sahujících kofein.
Směrnice Komise 2002/86/ES ze dne 6. listopadu 2002, kte-
rou se mění směrnice 2001/101/ES, pokud jde o datum, od
něhož se zakazuje obchod s výrobky, které nejsou v souladu
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/89/ES ze

dne 10. listopadu 2003, kterou se mění směrnice 2000/13/
/ES, pokud jde o uvádění složek přítomných v potravinách.
Směrnice Komise 94/54/EHS ze dne 18. listopadu 1994
o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené
ve směrnici Rady 79/112/EHS, při označování určitých po-
travin.
Směrnice Rady 96/21/ES ze dne 29. března 1996, kterou se
mění směrnice Komise 94/54/EHS o povinném uvádění ji-
ných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici Rady 79/
/112/EHS, při označování určitých potravin.
Směrnice Komise 2004/77/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou
se mění směrnice 94/54/EHS, pokud jde o označování urči-
tých potravin obsahujících glycyrrhizovou kyselinu a její
amonnou sůl.
Směrnice Komise 1999/10/ES ze dne 8. března 1999, kterou
se stanoví odchylky od ustanovení článku 7 směrnice Rady
79/112/EHS, pokud jde o označování potravin.
Směrnice Rady 89/396/EHS ze dne 14. června 1989 o úda-
jích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří.
Směrnice Komise 2005/26/ES ze dne 21. března 2005, kte-
rou se stanoví seznam složek potravin nebo látek proza-
tímně vyřazených z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES.
Směrnice Komise 2005/63/ES ze dne 3. října 2005, kterou se
opravuje směrnice 2005/26/ES, pokud jde o stanovení slo-
žek potravin nebo látek prozatímně vyřazených z přílo-
hy IIIa směrnice 2000/13/ES.
Směrnice Komise 2006/142/ES ze dne 22. prosince 2006,
kterou se mění příloha IIIa směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2000/13/ES, obsahující seznam složek, které
musejí být vždy uvedeny na etiketách potravin.
Směrnice Rady 2006/107/ES ze dne 20. listopadu 2006, kte-
rou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upra-
vují směrnice 89/108/EHS týkající se hluboce zmrazených
potravin určených k lidské spotřebě a směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2000/13/ES týkající se označování po-
travin, jejich obchodní úpravy a související reklamy.
Směrnice Komise 2007/68/ES ze dne 27. listopadu 2007,
kterou se mění příloha IIIa směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2000/13/ES, pokud jde o určité složky po-
travin.

22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze
dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách
potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravi-
nách a krmivech, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003
ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování gene-
ticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin
a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných orga-
nismů a o změně směrnice 2001/18/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 608/2004 ze dne 31. března 2004
týkající se označování potravin a potravinových složek s pří-
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davkem fytosterolů, esterů fytosterolů, fytostanolů a/nebo
esterů fytostanolů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006
ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrze-
ních při označování potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006
ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitamínů a minerálních
látek a některých dalších látek do potravin, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,
kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty,
v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince
2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví
ovoce a zeleniny, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží
maso, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008
ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských enzymech
a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady
(ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady
2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008
ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných lát-
kách, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008
ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách
potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravi-
nách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS)
č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice
2000/13/ES.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 a 2 se zrušují.

2. V § 2 písm. a) se za slova „jakož i“ vkládají
slova „další slovní a“.

3. V § 2 písm. b) se slova „a látek určených
k aromatizaci potraviny“ nahrazují slovy „ , aromat
a enzymů“.

4. V § 2 písm. d) se slova „vodný roztok jedlé
soli“ nahrazují slovy „lák, vodné roztoky solí“ a slovo
„olej,“ se zrušuje.

5. Poznámka pod čarou č. 5 včetně odkazů na
poznámku pod čarou se zrušuje.

6. V § 3 odst. 3 se slova „zvláštní právní před-
pis6)“ nahrazují slovy „přímo použitelné předpisy
Evropské unie v oblasti potravinářských přídatných lá-
tek a aromat23)“.

Poznámka pod čarou č. 23 zní:

„23) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/
/2008.“.

Poznámka pod čarou č. 6 včetně odkazů na poznámku
pod čarou se zrušuje.

7. V § 3 odstavec 6 zní:

„(6) Pokud ostatní údaje, kterými je provozovatel
potravinářského podniku povinen označit potravinu,
neumožní, aby spotřebitel zjistil skutečnou povahu po-
traviny z jiného členského státu Evropské unie a odlišil
ji od potravin, s nimiž by mohla být zaměněna, k názvu
potraviny používanému v zemi původu se připojí další
popisné informace, které musí být uvedeny v blízkosti
názvu potraviny. Název potraviny používaný v zemi
původu se nepoužije, pokud se potravina liší svým slo-
žením nebo výrobou od potraviny známé u spotřebitelů
pod dotyčným názvem do té míry, že další popisné
informace nezajistí dostatečné informování spotřebi-
tele.“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

8. V § 4 odst. 2 písm. a), e) a g) a v § 12 odst. 1 a 2
se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy
„Evropské unie“.

9. V § 5 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

10. V § 5 odst. 2 se slova „šťávy nebo oleje,“ zru-
šují.

11. V § 5 odst. 3 se slova „přímo použitelného
předpisu Evropských společenství12)“ nahrazují slovy
„přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti
zemědělských produktů25)“.

Poznámka pod čarou č. 25 zní:

„25) Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Nařízení Komise (ES) č. 543/2008.“.

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

12. V § 6 odst. 4 písm. g) se slova „látek určených
k aromatizaci“ nahrazují slovy „aromat“.

13. V § 6 odst. 4 písm. k) se slovo „nebalené“ zru-
šuje.

14. V § 8 odst. 5 písm. b) se za slova „přídatné
látky“ vkládají slova „a enzymy“ a slova „zvláštní
právní předpis6)“ se nahrazují slovy „přímo použitelné
předpisy Evropské unie v oblasti potravinářských pří-
datných látek a aromat23)“.

15. V § 8 odst. 5 písm. c) se za slova „přídatných
látek“ vkládají slova „enzymů,“.

16. V § 8 odst. 14 se slova „v proměnlivých hmot-
nostních podílech“ nahrazují slovy „v různém po-
měru“.
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17. V § 9 odst. 3 se číslo „11“ nahrazuje čís-
lem „9“.

18. V § 9 odst. 4 v úvodní části ustanovení se slova
„1 až 3 se nevztahuje na potraviny nebo skupiny slo-
žek“ nahrazují slovy „1 a 2 se nevztahují na složku
nebo skupinu složek“.

19. V § 9 odst. 8 se slova „látek určených k aroma-
tizaci“ nahrazují slovy „aromat“ a slova „ve zvláštním
právním předpise6)“ se nahrazují slovy „v přímo použi-
telných předpisech Evropské unie v oblasti potravinář-
ských přídatných látek a aromat23)“.

20. V § 10 se na konci nadpisu doplňují slova
„a enzymech“.

21. V § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Přídatná látka nebo enzym obsažené v potra-
vině se na obalu označí v údajích o složení potraviny
uvedením názvu látky nebo enzymu anebo jejich čísel-
ného kódu.“.

22. V § 10 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Označení „modifikovaný škrob“ se doplní údajem
o jeho specifickém rostlinném původu, pokud tato
složka může obsahovat lepek.“.

23. V § 10 odstavec 3 zní:

„(3) U přídatných látek a enzymů, které náležejí
do kategorií antioxidanty, barviva, konzervanty, kyse-
liny, regulátory kyselosti, tavicí soli, kypřicí látky, sla-
didla, zpevňující látky, zvlhčující látky, plnidla, prope-
lanty, látky zvýrazňující vůni nebo chuť, zahušťovadla,
želírující látky, stabilizátory, emulgátory, protispékavé
látky, odpěňovače, lešticí látky nebo látky zlepšující
mouku, musí být uveden před názvem přídatné látky
nebo enzymu anebo jejich číselného kódu také název
kategorie, do které přídatná látka nebo enzym patří.
Pokud přídatná látka nebo enzym patří způsobem pou-
žití do několika kategorií, uvede se název kategorie,
která odpovídá hlavnímu účelu, pro který jsou tato pří-
datná látka nebo tento enzym v potravině použity.“.

24. V § 10 se odstavec 7 zrušuje.

25. V § 11 v nadpisu se slova „látkách určených
k aromatizaci potravin“ nahrazují slovem „aromatech“.

26. V § 11 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou
č. 26 a 27 zní:

„(1) Aroma26) obsažené v potravině se na obalu ve
výčtu uváděných složek označí slovy „aroma“ anebo

přesnějším názvem nebo popisem aromatu. Kouřové
aroma se na obalu ve výčtu uváděných složek označí
slovy „kouřové aroma“ anebo slovy „kouřové aroma
vyrobené z“ s uvedením názvu potraviny nebo suro-
viny, ze které je vyrobeno. Slovo „přírodní“ se pro
popis aromatu použije, pokud jsou splněny podmínky
stanovené přímo použitelným předpisem Evropské
unie o aromatech27).

26) Čl. 3 odst. 2 písm. b), c), d), e), f), g) a h) nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008.

27) Čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/
/2008.“.

Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.

27. V § 11 odst. 3 se za slovy „její amonnou sůl“
slovo „nebo“ zrušuje.

28. V příloze č. 2 ve čtvrtém řádku tabulky se
slova „Maso pro výrobu masných výrobků podle
zvláštního právního předpisu,20)“ nahrazují slovy
„Kosterní svalovina savců a ptáků vhodných k lidské
spotřebě s přirozeně obsaženou nebo přilehlou tkání,
u které celkový obsah tuku a pojivové tkáně nepřekra-
čuje hodnoty stanovené vyhláškou o mase a masných
výrobcích28); pod tuto složku nelze zařadit výrobky, na
něž se vztahuje definice Společenství pro mechanicky
separované maso“.

Poznámka pod čarou č. 28 zní:

„28) Příloha č. 4 tabulka 2 vyhlášky č. 326/2001 Sb.“.

Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Potraviny vyrobené a označené přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky, které nevyhovují požadavkům
stanoveným touto vyhláškou, se posuzují podle dosa-
vadních právních předpisů a mohou být uváděny do
oběhu po dobu 6 měsíců od data nabytí účinnosti této
vyhlášky a prodávány do vyprodání zásob.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2011.

Ministr:

Ing. Fuksa v. r.
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