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VYHLÁŠKA

ze dne 30. dubna 2011,

kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci
přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 319/2010 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19
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. 306/2000
Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 316/2004 Sb.
a zákona č. 120/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků
na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění vy-
hlášky č. 319/2010 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Komise 2008/60/ES ze dne 17. června 2008, kte-
rou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sla-
didel pro použití v potravinách.
Směrnice Komise 2008/84/ES ze dne 27. srpna 2008, kte-
rou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinář-

ských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sla-
didla.
Směrnice Komise 2008/128/ES ze dne 22. prosince 2008,
kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se
barviv pro použití v potravinách.
Směrnice Komise 2009/10/ES ze dne 13. února 2009, kterou
se mění směrnice 2008/84/ES, kterou se stanoví specifická
kritéria pro čistotu přídatných látek jiných než barviva a ná-
hradní sladidla.
Směrnice Komise 2010/37/EU ze dne 17. června 2010, kte-
rou se mění směrnice 2008/60/ES, kterou se stanoví speci-
fická kritéria pro čistotu náhradních sladidel.
Směrnice Komise 2010/67/EU ze dne 20. října 2010, kterou
se mění směrnice Komise 2008/84/ES, kterou se stanoví
specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných
látek jiných než barviva a náhradní sladidla.
Směrnice Komise 2011/3/EU ze dne 17. ledna 2011, kterou
se mění směrnice 2008/128/ES, kterou se stanoví specifická
kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravi-
nách.“.

2. V příloze č. 1 položka E 160d LYKOPEN zní:
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3. V příloze č. 3 položka E 290 OXID UHLI-
ČITÝ zní:

4. Do přílohy č. 3 se za položku E 385 vkládá
položka E 392 ROZMARÝNOVÉ EXTRAKTY,
která zní:
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5. V příloze č. 3 položka E 426 SÓJOVÁ HEMI-
CELULÓZA zní:
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6. Do přílohy č. 3 se za položku E 426 vkládá
položka E 427 KASIOVÁ GUMA, která zní:
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7. V příloze č. 3 položka E 463 HYDROXY-
PROPYLCELULÓZA zní:

8. V příloze č. 3 položka E 948 KYSLÍK zní:
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9. V příloze č. 3 položka E 949 VODÍK zní:

10. Do přílohy č. 3 se za položku E 1202 vkládá
položka E 1203 POLYVINYLALKOHOL, která zní:
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11. V příloze č. 3 se položka POLYETHY-
LENGLYKOL 6000 nahrazuje položkou E 1521 PO-
LYETHYLENGLYKOLY, která zní:
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2011, s výjimkou čl. I bodu 2, který nabývá účinnosti
dnem 1. září 2011.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 2. května 2011,

kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek
a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 130/2010 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19
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. 306/2000
Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 316/2004 Sb.
a zákona č. 120/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy
a podmínky použití přídatných látek a extrakčních roz-
pouštědel, ve znění vyhlášky č. 130/2010 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou
č. 1 a 2 zní:

„§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné
předpisy Evropské unie2) a upravuje množství a druhy
přídatných látek, podmínky jejich použití při výrobě
potravin, stanoví potraviny a skupiny potravin, v nichž
se mohou tyto látky vyskytovat, a upravuje podmínky
a požadavky na použití extrakčních rozpouštědel při
výrobě potravin.

1) Přílohy I, II, III, IV a V směrnice Evropského parlamentu
a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro
použití v potravinách.
Přílohy I, II, III, IV, V a VI směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinář-
ských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sla-
didla, ve znění směrnice 96/85/ES, směrnice 98/72/ES,
směrnice 2001/5/ES, směrnice 2003/52/ES, směrnice 2003/
/114/ES, směrnice 2006/52/ES a směrnice 2010/69/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES ze
dne 23. dubna 2009 o sbližování právních předpisů člen-
ských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používa-
ných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Komise 2009/163/EU ze dne 22. prosince 2009,
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/
/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách,
pokud jde o neotam.
Směrnice Komise 2010/59/EU ze dne 26. srpna 2010,
o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/
/32/ES o sbližování právních předpisů členských států tý-
kajících se extrakčních rozpouštědel používaných při vý-
robě potravin a složek potravin.
Směrnice Komise 2010/69/EU ze dne 22. října 2010, kterou

se mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady
95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než
barviva a náhradní sladidla.

2) Nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991,
kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování
a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných
vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů.
Nařízení Rady (ES) č. 1037/2001 ze dne 22. května 2001,
kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých
dovážených vín, u nichž mohlo být použito enologických
postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999,
k přímé lidské spotřebě.
Nařízení Rady (ES) č. 2585/2001 ze dne 19. prosince 2001,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné orga-
nizaci trhu s vínem.
Nařízení Rady (ES) č. 527/2003 ze dne 17. března 2003,
kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín
dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito eno-
logických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/
/1999, k přímé lidské spotřebě.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005
ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pes-
ticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného
původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/
/414/EHS.
Nařízení Komise (ES) č. 884/2007 ze dne 26. července 2007
o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje použí-
vání barviva E 128 červeň 2G jako potravinového barviva.
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 (jed-
notné nařízení o společné organizaci trhů).
Nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007
o informačních a propagačních opatřeních na podporu ze-
mědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích.
Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde
o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční
potenciál a kontroly v odvětví vína.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008
ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných lát-
kách.
Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009,
kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy
vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí.
Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009,
kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení pů-
vodu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování
a obchodní úpravu některých vinařských produktů.“.

2. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:
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„e) rozpouštědlem látka používaná k rozpouštění po-
travin nebo jejich součástí včetně všech kontami-
nujících látek, které se vyskytují v potravinách
nebo na jejich povrchu,

f) extrakčním rozpouštědlem rozpouštědlo, které se
používá při extrakčním procesu během zpracování
surovin, potravin nebo jejich součástí nebo složek

a jež se odstraňuje, které však může vést k neza-
mýšlenému, ale technicky nevyhnutelnému vý-
skytu reziduí nebo derivátů v potravinách nebo
ve složkách potravin.“.

3. Příloha č. 2 včetně poznámky pod čarou č. 4
zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 4/2008 Sb.
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4) Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, ve znění vyhlášky č. 352/
/2009 Sb.“.
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4. V příloze č. 3 položka „Balené polotovary
z čerstvě mletého masa“ zní:

5. V příloze č. 3 se na konci tabulky doplňuje
nová položka „Neochucené kysané smetanové vý-
robky s živou kulturou a náhražky o obsahu tuku
nižším než 20 %“, která zní:
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6. V příloze č. 6 se na konci tabulky č. 2 doplňují
nové položky, které znějí:

7. V příloze č. 6 se na konci tabulky č. 4 doplňují
nové položky, které znějí:

„borůvky (pouze Vaccinium corymbosum) 10

skořice (pouze Cinnamomum ceylanicum) 150.“.

8. V příloze č. 6 tabulka č. 5 zní:
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9. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 4/2008 Sb.
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10. V příloze č. 8 položka „Polyethylenglykol
6000“ zní:

„E 1521 Polyethylenglykol sladidla.“.

11. V příloze č. 9 se na konci tabulky č. 4 doplňuje
nová položka, která zní:

„E 920 L-cystein sušenky pro kojence a malé děti 1 000.“.

12. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 4/2008 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2011.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 2. května 2011

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 22. října 2011 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec okres kraj

Kratochvilka Brno-venkov Jihomoravský

Ministr:

Kubice v. r.
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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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