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VYHLÁŠKA

ze dne 15. října 2013,

kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sta-
noví podle § 24 odst. 6, § 28 odst. 2 a § 29 odst. 5
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 198/
/2012 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pe-
dagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky
č. 412/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:

„(2) Studium se uskutečňuje

a) pro učitele odborných předmětů střední školy, pro
učitele praktického vyučování střední školy, pro
učitele odborného výcviku střední školy, pro uči-
tele uměleckých odborných předmětů v základní
umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro
učitele jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky v délce trvání nejméně 120 vyučovacích
hodin,

b) pro vychovatele a asistenta pedagoga v délce trvání
nejméně 80 vyučovacích hodin,

c) pro pedagoga volného času, který vykonává kom-
plexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém
vzdělávání, v délce trvání nejméně 120 vyučova-
cích hodin, nebo

d) pro pedagoga volného času, který vykonává dílčí
přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělá-
vání, v délce trvání nejméně 40 vyučovacích ho-
din.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

2. V § 4 odst. 2 se slova „v zařízení pro další vzdě-
lávání pedagogických pracovníků“ zrušují.

3. Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které včetně
nadpisů a poznámek pod čarou č. 8 a 9 znějí:

„§ 6a

Doplňující studium k rozšíření
odborné kvalifikace

(1) Doplňujícím studiem k rozšíření odborné kva-
lifikace8) získává jeho absolvent

a) způsobilost vykonávat přímou pedagogickou čin-
nost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni
školy, nebo

b) způsobilost vykonávat činnost speciálního peda-
goga.

(2) Studium podle odstavce 1 písm. a) se uskuteč-
ňuje v programu celoživotního vzdělávání na vysoké
škole v délce trvání nejméně 60 vyučovacích hodin.

(3) Studium podle odstavce 1 písm. b) se uskuteč-
ňuje v programu celoživotního vzdělávání na vysoké
škole v délce trvání nejméně 650 vyučovacích hodin.

(4) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné pí-
semné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po
jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

§ 6b

Doplňující didaktické studium příslušného
cizího jazyka

(1) Doplňujícím didaktickým studiem příslušného
cizího jazyka9) získává jeho absolvent znalosti a doved-
nosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka.

(2) Studium se uskutečňuje v délce trvání nejméně
60 vyučovacích hodin.

(3) Dokladem o absolvování studia je osvědčení.

8) § 22 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

9) § 12 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 9 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:
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„e) specializovaná činnost speciálního pedagoga v ob-
lasti školské logopedie, nebo“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

5. V § 11 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu
2013.

Ministr:

Štys v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 16. října 2013,

kterou se mění vyhláška č. 335/1997 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 nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě

nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny
a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18
odst. 1 písm. a), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potra-
vinách 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

Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18
písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o po-
travinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické ná-
poje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů,
ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní
líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet
a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb., vyhlášky
č. 57/2003 Sb., vyhlášky č. 289/2004 Sb. a vyhlášky
č. 115/2011 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2b se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 1 písmeno d) zní:

„d) ovocnou nebo zeleninovou šťávou – zkvasitelný,
ale nezkvašený výrobek získaný z jedlých částí
zralého a zdravého, čerstvého, chlazeného nebo
zmraženého ovoce nebo zeleniny, a to jednoho
nebo více druhů, s charakteristickou barvou, vůní
a chutí, které jsou typické pro šťávu pocházející
z příslušného ovoce nebo zeleniny; aroma, duž-
nina a buňky získané vhodnými fyzikálními způ-
soby ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mo-
hou být do šťávy vráceny; rajčata se pro účely této
vyhlášky považují za ovoce,“.

3. V § 1 písm. e) se slova „ , použije-li se vhodný
výrobní postup, který omezí podíl složek z vnější části
plodu na minimum“ zrušují.

4. V § 1 písmeno f) včetně poznámky pod čarou
č. 10 zní:

„f) ovocnou nebo zeleninovou šťávou z koncentro-
vané ovocné nebo zeleninové šťávy (ovocnou nebo
zeleninovou šťávou z koncentrátu) – výrobek zís-
kaný z koncentrované ovocné nebo zeleninové
šťávy opětovným doplněním takového podílu
pitné vody10), jaký byl odstraněn při koncentraci
šťávy; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými
fyzikálními prostředky ze stejného druhu ovoce
nebo zeleniny mohou být do šťávy vráceny,

10) Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické po-
žadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kon-
troly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 1 se na konci textu písmene h) doplňují
slova „ ; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými
fyzikálními prostředky ze stejného druhu ovoce nebo
zeleniny mohou být do koncentrované ovocné nebo
zeleninové šťávy vráceny“.

6. V § 1 písm. i) se za slova „v prášku“ vkládají
slova „ , dehydratovanou ovocnou nebo zeleninovou
šťávou“.

7. V § 1 písmeno j) včetně poznámek pod čarou
č. 11 a 12 zní:

„j) nektarem – nezkvašený, ale zkvasitelný výrobek
získaný v souladu s přílohou č. 1 tabulkou 1 pří-
davkem pitné vody a popřípadě též cukrů nebo
medu k ovocné nebo zeleninové šťávě, ovocné
nebo zeleninové šťávě z koncentrátu, koncentro-
vané ovocné nebo zeleninové šťávě, sušené ovocné
nebo zeleninové šťávě, k ovocné dřeni nebo zele-
ninové dřeni, ke koncentrované ovocné nebo ze-
leninové dřeni, k ovocné šťávě extrahované vodou
nebo ke směsi těchto výrobků; aroma, dužnina
a buňky získané vhodnými fyzikálními prostředky
ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být
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do šťávy vráceny; aniž je dotčeno nařízení o výži-
vových a zdravotních tvrzeních při označování
potravin11), při výrobě ovocných nektarů bez pří-
davku cukrů nebo se sníženou energetickou hod-
notou mohou být cukry zcela nebo zčásti nahra-
zeny náhradními sladidly podle nařízení o potravi-
nářských přídatných látkách12),

11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006
ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrze-
ních při označování potravin.

12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008
ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných lát-
kách.“.

8. V § 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k),
které zní:

„k) ovocnou šťávou extrahovanou vodou – výrobek
získaný difúzí pomocí vody z celého dužnatého
ovoce, z nějž nelze šťávu odstranit žádnými fyzi-
kálními prostředky, nebo z celého dehydratova-
ného ovoce,“.

Dosavadní písmena k) až p) se označují jako písmena l)
až q).

9. V § 3 odst. 1 písm. c) se za slovo „nápojů“
vkládají slova „ , ovocná šťáva extrahovaná vodou“.

10. V § 3 odst. 1 písmeno p) zní:

„p) u koncentrované ovocné šťávy neurčené ke ko-
nečné spotřebě se uvede údaj o množství přidané
citrónové nebo limetkové šťávy a okyselujících lá-
tek povolených podle nařízení o potravinářských
přídatných látkách12); tento údaj se uvede na oba-
lu, etiketě připojené k obalu nebo na průvodním
dokladu,“.

11. V § 3 odst. 1 písmeno r) zní:

„r) u ovocné šťávy, ovocné šťávy z koncentrátu, kon-
centrované ovocné šťávy, sušené ovocné šťávy,
ovocné šťávy extrahované vodou a ovocného ne-

ktaru, vyráběných ze dvou nebo více druhů ovoce,
se uvede u názvu výrobku seznam použitých
druhů ovoce podle použitého množství v sestup-
ném pořadí; u výrobků vyráběných ze tří nebo
více druhů ovoce lze označení druhů ovoce nahra-
dit slovy „z několika druhů ovoce“ nebo jiným
označením odpovídajícím významu nebo počtu
použitých druhů ovoce; použití citrónové nebo
limetkové šťávy nebo koncentrované citrónové
nebo limetkové šťávy v množství do 3 g/l (vyjád-
řeno jako bezvodá kyselina citrónová) se nepova-
žuje za přídavek citrónové nebo limetkové šťávy.“.

12. V § 3 odst. 1 se písmena s) a t) zrušují.

13. § 4a včetně nadpisu zní:

„§ 4a

Technologické požadavky

(1) Jsou-li ovocné nebo zeleninové šťávy zpraco-
vávány z ovoce nebo zeleniny s jádry, peckami a kůrou,
nesmějí být části jader, pecek a kůry obsaženy ve šťávě.
První věta se nevztahuje na případy, kdy části jader,
pecek nebo kůry nelze odstranit vhodným výrobním
postupem. Směs ovocné šťávy a ovocné dřeně je při
výrobě ovocné šťávy přípustná.

(2) Ovocná nebo zeleninová šťáva z koncentrované
ovocné nebo zeleninové šťávy musí vykazovat přinej-
menším organoleptické, fyzikální, chemické a výživové
vlastnosti odpovídající průměrným hodnotám šťávy
získané z téhož druhu ovoce nebo zeleniny podle § 1
písm. d). Směs ovocné šťávy nebo koncentrované
ovocné šťávy s ovocnou dření nebo koncentrovanou
ovocnou dření je při výrobě ovocné šťávy z koncentrátu
povolena.

(3) Další technologické požadavky jsou uvedeny
v příloze č. 13 k této vyhlášce.“.

14. Příloha č. 1 zní:
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„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.
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15. Doplňuje se příloha č. 13, která zní:

„Příloha č. 13 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Sdělení „od 28. dubna 2015 neobsahují žádné
ovocné šťávy přidané cukry“ může být uváděno na
etiketě na stejném místě jako název výrobku vymeze-
ného v § 1 písm. d), f), h), i), nebo k) do 28. října 2016.

2. Potraviny uvedené do oběhu nebo označené
v souladu s vyhláškou č. 335/1997 Sb., ve znění účin-

ném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mo-
hou být prodávány do 28. dubna 2015.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. října
2013.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 11. října 2013,

kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění
výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu

platných v roce 2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
vyhlašuje, že v roce 2014 výše

a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 865 Kč,
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 298 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 595 Kč.

Ministr:

Ing. Koníček v. r.
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částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jedno-
rázově. 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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