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399. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k)
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob
a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 27. listopadu 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d),
h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena,

ve znění vyhlášky č. 418/2000 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, v platném znění.

Čl. II

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb.,
kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) záko-
na č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrob-
cích a o změně a doplnění některých souvisejících zá-
konů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olej-
natá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb., se mění
takto:

1. V názvu a v úvodní větě se slova „§ 18 písm. a),
d), h), i), j) a k)“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 1 písm. a),
b), e), f), g) a h)“.

2. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení, v § 7
odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 11 odst. 1 úvodní
části ustanovení se slova „zvláštní vyhlášce1)“ nahrazují
slovy „vyhlášce o způsobu označování potravin2)“.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

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

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

3. V § 3 odst. 3 se slova „5 % hmotnostních čo-
kolády, přičemž čokoládu je přípustné nahradit kakao-
vou hmotou, kakaem, odtučněným kakaem s přídavkem
nebo bez přídavku kakaového másla, avšak obsah od-
tučněného kakaového prášku musí odpovídat nejméně
5 % hmotnostním čokolády“ nahrazují slovy „20 %
hmotnostních odtučněného kakaového prášku“.

4. V § 5 písm. j) se slova „sójová bílkovina“ na-
hrazují slovem „potravina“.

5. V § 5 se na konci textu písmene k) doplňují
slova „nebo jiná luštěnina, obilnina nebo jejich kombi-
nace“.

6. V § 5 se na konci písmene k) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena l) až n), která znějí:

„l) natto – sójovým výrobkem sójový fermentovaný
výrobek,

m) sójovou omáčkou – sójovým výrobkem fermento-
vaná omáčka ze sójových bobů nebo ze směsi só-
jových bobů a pšenice,

n) miso – sójovým výrobkem fermentovaná pasta ze
sójových bobů nebo ze směsi sójových bobů a ji-
ných obilnin.“.

7. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Pro použití v potravinářství lze použít pouze
semeno máku setého (Papaver somniferum L.) semen-
ného, olejného typu pocházející z odrůd, které obsahují
max. 0,8 % morfinových alkaloidů v sušině tobolky
(makovici) a na povrchu makového semene není obsah
morfinových alkaloidů vyšší než 25 mg/kg.“.
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8. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 329/1997 Sb.
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9. V příloze č. 6 tabulka 3 zní:

10. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 329/1997 Sb.
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11. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 329/1997 Sb.
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Čl. III

Přechodné ustanovení

Potraviny označené podle vyhlášky č. 329/1997
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky, lze uvádět do oběhu nejpozději do 1. čer-
vence 2014. Potraviny, které byly uvedeny do oběhu

před tímto datem, mohou být prodávány do vyprodání
zásob.

Čl. IV
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Sbírka zákonů č. 399 / 2013Strana 6842 Částka 156



Sbírka zákonů 2013Částka 156 Strana 6843



Sbírka zákonů 2013

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: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bra-
tislava, 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 před-
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, druhá záloha na rok 2013 činí
6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky
jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314.
Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – 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 knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: LIBREX, Nádražní 14;Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., tří-
daMíru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému
dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, 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; Pra-
ha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum,
Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029; 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 jedno-
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