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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 69 Rozeslána dne 20. června 2013 Cena Kč 40,–

O B S A H :

153. 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 pozdějších předpisů

154. Nález Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 33/10 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 87/1991 Sb.,
o mimosoudních rehabilitacích



153

VYHLÁŠKA

ze dne 7. června 2013,

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 pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18
odst. 1 písm. a), b) a g) zákona č. 110/1997 Sb., o po-
travinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
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, v platném znění.

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. a vyhlášky č. 291/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 6 se za písmeno f) vkládají písmena g) a h),
která znějí:

„g) džemem výběrovým (Extra) speciálním – potra-
vina splňující požadavky pro džem výběrový
(Extra) s tím, že tyto výrobky jsou se sníženým
obsahem energie/cukru a splňují podmínky pro
relevantní výživové tvrzení; výživové tvrzení musí
být uvedeno v názvu výrobku,

h) džemem výběrovým (Extra) méně sladkým – po-
travina splňující požadavky pro džem výběrový
(Extra) s tím, že tyto výrobky obsahují méně cuk-
ru než džemy výběrové (Extra),“.

Dosavadní písmena g) až x) se označují jako písmena i)
až z).

2. V § 8 odst. 1 písm. a) se slova „ ; u potravin

definovaných v § 6 písm. f), g), h), i) a r) a vyrobených
ze tří nebo více druhů ovoce může být údaj o druzích
použitého ovoce nahrazen slovy „směs ovoce“ nebo
uvedením počtu použitých druhů ovoce“ zrušují.

3. V § 8 odst. 1 písmena d) a e) znějí:

„d) u džemů, džemů výběrových (Extra), džemů vý-
běrových (Extra) speciálních, džemů výběrových
(Extra) méně sladkých, marmelád, rosolů, rosolů
výběrových (Extra), kaštanového pyré, povidel,
klevel a ovocných protlaků množstvím ovoce
v gramech, které bylo použito pro výrobu 100 g
hotového výrobku; údaj o obsahu ovoce se musí
nacházet ve stejném zorném poli jako název vý-
robku a musí být uveden jasně viditelnými pís-
meny,

e) u džemů, džemů výběrových (Extra), džemů vý-
běrových (Extra) speciálních, džemů výběrových
(Extra) méně sladkých, marmelád, rosolů, rosolů
výběrových (Extra), kaštanového pyré, povidel,
klevel a ovocných protlaků celkovým obsahem
přírodních sladidel v gramech obsažených ve
100 g výrobku, přičemž uvedené číslo představuje
množství stanovené refraktometricky při 20 8C
u hotového výrobku s tolerancí +/- 3 refraktome-
trické stupně; údaj o obsahu přírodních sladidel se
musí nacházet ve stejném zorném poli jako název
výrobku a musí být uveden jasně viditelnými pís-
meny,“.

4. V § 8 odst. 1 písm. f) se za slova „džemů vý-
běrových (Extra),“ vkládají slova „džemů výběrových
(Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) méně
sladkých,“.

5. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) u džemů, džemů výběrových (Extra), džemů vý-
běrových (Extra) speciálních, džemů výběrových
(Extra) méně sladkých, marmelád, rosolů, rosolů
výběrových (Extra), rosolové marmelády a kašta-
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nového pyré v názvu výrobku jménem použitého
druhu nebo použitých druhů ovoce v sestupném
pořadí podle hmotnosti použité suroviny; u vý-
robků vyrobených ze tří nebo více druhů ovoce
však může být údaj o druzích použitého ovoce
nahrazen slovy „směs ovoce“ nebo podobnou for-
mulací nebo počtem použitých druhů ovoce.“.

6. V § 10 odst. 2 se za slova „džemu výběrového
(Extra),“ vkládají slova „džemu výběrového (Extra)
speciálního, džemu výběrového (Extra) méně slad-
kého,“.

7. V § 10 odst. 3 a 4 se za slova „Džem výběrový
(Extra)“ vkládají slova „ , džem výběrový (Extra) spe-
ciální a džem výběrový (Extra) méně sladký“.

8. V § 10 odst. 5 a 13 se za slova „džemu výběro-
vého (Extra)“ vkládají slova „ , džemu výběrového
(Extra) speciálního a džemu výběrového (Extra) méně
sladkého“.

9. V § 10 odst. 6 se slova „a džemu výběrového
(Extra)“ nahrazují slovy „ , džemu výběrového (Extra),
džemu výběrového (Extra) speciálního a džemu výbě-
rového (Extra) méně sladkého“.

10. V § 10 odst. 9 se za slova „džemu výběrovému
(Extra),“ vkládají slova „džemu výběrovému (Extra)
speciálnímu, džemu výběrovému (Extra) méně slad-
kému,“.

11. V § 10 odstavec 10 zní:

„(10) K potravinám definovaným v § 6 písm. f) až
k) a t) lze přidávat lihoviny, víno, desertní (likérové)
víno, ořechy, aromatické byliny, koření, vanilku, vani-
lin, vanilkové extrakty a med4) jako částečnou nebo
úplnou náhradu přírodního sladidla, jedlé tuky a oleje
jako látky zabraňující pěnění a tekutý pektin.“.

12. Příloha č. 2 zní:
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„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.
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13. V příloze č. 4 tabulka 1 zní:
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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. července
2013.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.
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cházejícího 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 2013 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
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– 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; Liberec: Podještědské knihku-
pectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Ku-
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Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.:
286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
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Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady před-
platného 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.
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