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IV. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1. Důvod předložení a cíle  

1.1 Název  

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky 

č. 107/2008 Sb., vyhlášky č. 463/2011 Sb. a vyhlášky č. 17/2015 Sb. 

1.2 Definice problému 

Na základě zjištění a analýzy České školní inspekce, které si Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) nechalo zpracovat, dochází na úrovni krajů ke značným 

rozdílům v personálním obsazení zařízení školního stravování a v průměrném platu na 

jednoho zaměstnance. Odlišná praxe na úrovni jednotlivých krajů, které rozepisují finanční 

prostředky přidělené MŠMT, a odlišná právní úprava pro veřejné a soukromé poskytovatele 

nevede k rovným podmínkám a negarantuje efektivní a řízené nakládání s finančními 

prostředky státu. Tato situace má za následek to, že v některých zařízeních školního 

stravování je počet pracovníků poddimenzován. To následně vede v zařízeních školního 

stravování s nízkým počtem pracovníků k nadměrnému využívání konveniencí. Nesoulad 

v personálním obsazení v těchto zařízeních má dopad na finanční ohodnocení pracovníků 

a na kvalitu školního stravování. Rozdíly v počtu normativně financovaných úvazků 

zaměstnanců ve školních jídelnách podává obr. č. 1.  

Monitoring České školní inspekce potvrdil skutečnost, že asi 3 % subjektů vybírá zálohu na 

stravné na období delší než 2 měsíce, z nich 75 % na dobu od 9 do 12 měsíců (delší než je 

školní rok). Tím nepřímo komplikují sociálně slabším rodinám přístup ke službě školního 

stravování a navíc vytvářejí zdroj pro dočasné financování jiných komodit, než jsou potraviny. 

Vyhláška č. 17/2015 Sb., která novelizovala vyhlášku č. 107/2005 Sb. a upravila poskytování 

dietního stravování, měla za cíl podpořit poskytování dietního stravování a motivovat k němu 

i další zařízení školního stravování. V praxi se však ukázalo, že v mnoha školních jídelnách 

představuje značnou překážku ustanovení, že výběr potravin, receptur, sestavení jídelního 

lístku a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního stravování provádí nutriční terapeut. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Současný právní stav neupravuje počet pracovních míst tak, aby byly organizačně přiměřené 

potřebám provozu, a ani nevymezuje dobu, na kterou lze požadovat zálohu na úhradu 

stravného. 

Podle § 2 odst. 4 vyhlášky může provozovatel školního stravování poskytovat školní stravování 

v dietním režimu, podle odstavce 5 výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku 

a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního stravování provádí nutriční terapeut. 

V poznámce pod čarou je uveden odkaz na § 15 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 

činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). MŠMT dále vydalo právně 

nezávazné Metodické doporučení k provádění některých činností souvisejících s realizací 
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dietního stravování v zařízeních školního stravování ze dne 3. dubna 2015, č. j. MSMT-

43643/2014-11. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů: 

 Školy a školská zařízení,   

 zaměstnanci zařízení školního stravování, 

 nutriční terapeuti, 

 děti, žáci a studenti. 

1.5 Popis cílového stavu: 

Bude upraven minimální počet pracovních míst v zařízeních školního stravování a tím 

zajištěno poskytování standardní kvality ze strany školních stravovacích služeb. Dále dojde ke 

stabilizaci zařízení školního stravování, systémovému zefektivnění jejich provozu 

a systémovému ozdravění školního stravování jako celku. 

Dojde ke zlepšení přístupnosti školní stravovací služby strávníkům ze sociálně slabších rodin, 

kteří si nemohou dovolit platit několikaměsíční zálohu (v zařízeních školního stravování, které 

ji požadují) na stravné, tím, že se omezí vybírání záloh na stravné maximálně na jeden měsíc 

dopředu. 

Rozšíří se okruh osob oprávněných k posuzování a schválení receptur a zároveň se zúží 

rozsah činností těmito osobami prováděné. Tím dojde k rozšíření možnosti zařízení školního 

stravování poskytovat dietní stravování. 

1.6 Zhodnocení rizika 

V případě, že návrh nebude schválen, nedojde k odstranění identifikovaných problémů 

a dosažení cílového stavu. Bude přetrvávat nežádoucí stav, kdy v některých zařízeních 

školního stravování je počet pracovníků poddimenzován a kdy část zařízení školního 

stravování vyžaduje od svých strávníků zálohu na stravné na několik měsíců dopředu, čímž 

komplikuje přístup strávníků ze sociálně slabších rodin ke školnímu stravování. Nadále bude 

přetrvávat komplikovaný přístup strávníků, jejichž zdravotní stav vyžaduje dietní stravování, 

k odpovídajícímu stravování. 

2. Návrh variant řešení  

2.1 Minimální personální standard 

2.1.1 Varianta I 

Nulová – zachování stávajícího stavu. 

2.1.2 Varianta II 

Stanovením minimálního personálního standardu zajistit personální obsazení zařízením 

školního stravování, které jim umožní dosažení standardní kvality poskytovaných služeb. 

2.1.3 Varianta III 

Stanovit minimální personální standard formou metodického doporučení, a nikoli právní 

úpravou. 

2.2 Úhrada záloh na stravné 

2.2.1 Varianta I 

Nulová – zachování stávajícího stavu. 
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2.2.2 Varianta II 

Omezit výběr záloh stravného maximálně na 1 měsíc dopředu ve výši měsíčního finančního 

normativu.  

2.3 Dietní stravování 

2.3.1 Varianta I 

Nulová – zachování stávajícího stavu. 

2.3.2 Varianta II 

Rozšíření okruhu oprávněných osob na osoby odborně způsobilé podle zákonů č. 95/2004 Sb. 

a č. 96/2004 Sb. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů  

Návrh minimálního personálního standardu vychází z nejnižšího počtu normativně 

financovaných úvazků zaměstnanců školních jídelen základních škol v roce 2015 v krajích (viz 

obr. č. 1). Z obr. č. 1 vyplývá potřeba zvýšení krajských normativů pro zařízení školního 

stravování s počtem stravovaných do 50 strávníků tak, aby bylo zajištěno financování 

minimálně v úrovni stanoveného minimálního personálního standardu. Při stávajícím počtu 

těchto pracovišť a při stávající úrovni krajských normativů (rok 2015) by navýšení činilo cca 50 

mil. Kč.
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Obr. č. 1: Počet normativně financovaných úvazků zaměstnanců školních jídelen základních škol v roce 2015 v jednotlivých krajích. Tečkovaně 

vyznačen navržený minimální personální standard.
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Analýza jednotlivých samostatných pracovišť školních jídelen a školních jídelen- 

-vývařoven podle údajů vykázaných ve výkaze Z 17-01 podle stavu k 31. 10. 2014 

Ve výkazu jsou udávány počty uvařených jídel v rámci školního stravování a stravování 

vlastních zaměstnanců v rámci závodního stravování v říjnu školního roku, ve kterém se výkaz 

odevzdává. Z výkazu není zřejmé, kolik dní v daném měsíci se v příslušném zařízení skutečně 

vařilo. Vzhledem k tomu, že v říjnu kromě státního svátku jsou i dva dny školních prázdnin, 

bylo pro výpočet průměrného denního počtu uvařených obědů použito 20 dnů provozu. Toto 

může mírně zkreslit skutečnost u školních jídelen, které vaří pro mateřské školy, které 

podzimní prázdniny nemívají. Dále nelze přiřadit k počtu uvařených obědů počet 

zaměstnanců, kteří je připravili, pokud školní jídelna vaří/připravuje i další druhy jídel – typicky 

přesnídávky a svačiny pro mateřské školy. Rovněž nelze oddělit počet zaměstnanců, kteří se 

podílejí na přípravě stravy, z celkového počtu zaměstnanců, kteří se kromě přípravy podílejí 

i na výdeji stravy. Údaje o počtech zaměstnanců byly použity z oddílu IV výkazu, kde se 

vykazují výhradně zaměstnanci bez rozlišení hlavní a doplňkové činnosti, podílející se na 

přípravě a výdeji stravy. Mezi zaměstnance v provozu se nezahrnují zaměstnanci zajišťující 

úklid nebo dozor. 

Do následující analýzy byly zahrnuty výkazy z 6842 pracovišť školních jídelen a školních 

jídelen-vývařoven, které v říjnu 2014 vykázaly obědy uvařené v rámci školního a závodního 

stravování (bez ohledu na ostatní druhy připravované stravy a na to, zda rovněž vydávaly 

stravu, či nikoli, a v jakém množství). 

Počet pracovišť školních jídelen a školních jídelen-vývařoven podle průměrného počtu 

obědů ve školním a závodním stravování v říjnu 2014. 

Průměrný denní 

počet uvařených 

obědů 

Počet 

pracovišť 

školních 

jídelen 

% 

z celkového 

počtu 

Průměrný počet 

zaměstnanců 

Průměrný počet 

obědů 

na 1 zaměstnance 

 do 50  1639 23,96 1,4 23,36 

 51–80   1197 17,5 2,15 30,29 

 81–160  1756 25,67 3,01 36,76 

 161–280  939 13,73 4,35 48,3 

 281–320  196 2,87 5,44 54,88 

 321–400  347 5,08 6,04 59,48 

 401–850  688 10,06 8,28 66,49 

 více než 850  80 1,17 13,94 79,65 

Tab. č. 1 

Z těchto 6842 sledovaných pracovišť školních jídelen a školních jídelen-vývařoven vykázalo 

645 (9,43 %) méně než 1,2 zaměstnanců, z nichž 628 vařilo méně než 50 obědů denně. 

U všech pracovišť, která vařila méně než 50 obědů v průměru denně, bylo vykázáno 

minimálně 0,2 zaměstnanců a maximálně 8,5 zaměstnanců. Střední hodnota vykázaného 

počtu zaměstnanců (medián) u těchto pracovišť byla 1,2 zaměstnanců.  
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Obr. č. 2 

Pokud do výběru zahrneme pouze ta pracoviště, která vařila jen obědy (opět bez ohledu na 

možný výdej stravy), budeme pracovat s počtem 1476 vykazujících jednotek a získáme 

následující údaje. 

Průměrný denní 

počet uvařených 

obědů 

Počet 

jídelen 

Průměrný 

počet 

zaměstnanců 

Průměrný počet 

obědů na 1 

zaměstnance 

Minimální 

vykázaný počet 

zaměstnanců 

 do 50  54 1,41 24,92 0,5 

 51–80  53 1,99 34,02 1,2 

 81–160  230 2,72 44,1 0,5 

 161–280  341 4,12 52,53 2 

 281–320  99 5,34 55,99 3,8 

 321–400  221 5,9 61,36 3,7 

 401–850  446 8,06 68,02 2,7 

 více než 850  32 13,43 76,59 6 

Tab. č. 2 

Z těchto 1476 sledovaných pracovišť školních jídelen a školních jídelen-vývařoven vykázalo 

pouze 31 (2,1 %) méně než 1,2 zaměstnanců, přičemž všechna tato zařízení vařila méně než 

50 obědů denně. 

Z uvedených tabulek vyplývá, že pracoviště jídelen, která vaří méně než 50 obědů denně, jsou 

převážně pracoviště jídelen, která kromě obědů vaří i doplňková jídla, a je jich přibližně jedna 

čtvrtina z celkového počtu.  

 

24%

17%

26%

14%

3%

5% 10%

1%

Školní jídelny a vývařovny
podle počtu obědů uvařených

ve školním a závodním stravování
v říjnu 2014

do 50

51 - 80

81 - 160

161 - 280

281 - 320

321 - 400

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAH5FWDSI)



7 

 

Obr. č. 3 

3.2 Náklady 

Navrhovaná vyhláška bude mít dopad na veřejné rozpočty. Potřeba zvýšení krajských 

normativů tak, aby bylo zajištěno financování minimálně v úrovni tohoto minimálního 

personálního standardu v zařízeních školního stravování s počtem stravovaných do 50 

strávníků, by při stávajícím počtu těchto pracovišť a při stávající úrovni krajských normativů 

(rok 2015) činilo cca 50 mil. Kč. Finanční dopad byl vypočítán z dat k 30. 9. 2014, které jsou 

uvedeny ve školní matrice a při výpočtu byl použitý průměrný měsíční plat za III. čtvrtletí 2015. 

Finanční navýšení bude pokryto z kapitoly školství, nedojde k finančnímu navýšení ze státního 

rozpočtu. 

3.3 Přínosy  

Hlavním přínosem přijetí vyhlášky bude zlepšení kvality školních stravovacích služeb zejména 

v těch provozech, kde je nemožno zabezpečit standardní kvalitu z důvodu nedostatečného 

personálního zabezpečení, a zlepšení přístupnosti školního stravování zejména strávníkům 

ze sociálně slabších rodin. 

Úprava týkající se dietního stravování bude mít přínos jak pro zařízení školního stravování, 

kterým ušetří administrativu i finanční prostředky, tak i pro samotné strávníky, neboť lze 

očekávat rozšíření možnosti poskytování dietního stravování. 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Zavedení minimálního personálního standardu povede ředitele školních stravovacích zařízení 

s poddimenzovaným počtem zaměstnanců k nápravě stavu. Tím se zlepší nejen kvalita školní 

stravovací služby, ale také pracovní podmínky pro zaměstnance. Dalším nesporným přínosem 

této novely je zabránění praxe některých školních jídelen vybírat zálohy na stravné na celý 

rok. Tímto krokem se zlepší možnosti školního stravování i těm, kteří si pro vysoké zálohy tuto 

službu nemohli dovolit. Předpokládaný finanční dopad 50 mil. Kč se jeví být s ohledem na výše 
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jmenované přínosy a s ohledem k celkovému objemu finančních prostředků potřebných 

na financování regionálního školství minimální.  

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

4.1 Minimální personální standard 

Navrhuje se přijetí varianty II, neboť tato varianta má pozitivní dopady na zvýšení kvality 

školního stravování. Nastavení minimálního počtu pracovníků na objem výkonu zajistí 

minimální personální pokrytí v zařízeních školního stravování, které jim umožní dosažení 

standardní kvality služeb. 

4.2 Úhrada záloh na stravné 

Navrhuje se přijetí varianty II, neboť dojde ke zlepšení přístupnosti služby školního stravování 

strávníkům ze sociálně slabších rodin, kteří si nemohou dovolit platit několika měsíční zálohu 

(v zařízeních školního stravování, které ji požadují) na stravné. 

4.3 Dietní stravování 

Navrhuje se přijetí varianty II, kterou se rozšíří okruh osob oprávněných k posuzování 

a schválení receptur a zároveň se zúží rozsah činností těmito osobami prováděné. Tím dojde 

k rozšíření možnosti zařízení školního stravování poskytovat dietní stravování. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Ředitelé zařízení školního stravování, které nesplňují minimální personální standard a které 

vybírají zálohu na déle než 1 měsíc dopředu, zajistí jeho splňování například přijetím dalších 

pracovníků nebo úpravou vnitřních předpisů. Stávající zařízení školního stravování poskytující 

dietní stravování splňující dosavadní předpisy budou splňovat i nové předpisy. Kontrolním 

orgánem dodržování této vyhlášky je Česká školní inspekce, v případě dietního stravování též 

orgány ochrany veřejného zdraví. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti bude v rámci průběžného monitoringu zajišťovat Česká školní inspekce. 

Personální standard bude monitorován v roce 2018 a zálohy na stravné a poskytování dietního 

stravování bude monitorováno průběžně v rámci běžné inspekční činnosti. 

7. Konzultace a zdroje dat 

Zdrojová data byla poskytnuta odborem školské statistiky, analýz a informační strategie 

MŠMT. Další data poskytla ČŠI ze svého monitoringu. 

O záměru vydat vyhlášku byla informována školská komise Svazu měst a obcí. Kladné 

stanovisko k návrhu vyhlášky ve vztahu k minimálnímu personálnímu standardu 

a problematice vybírání záloh na stravné poskytla i Asociace zřizovatelů školních jídelen, z.s. 

Ve svém stanovisku ze dne 3. prosince 2015 tato asociace mj. upozornila, že „zabránění 

provozovatelům v tom, aby personálně poddimenzovávali své provozovny je pouze prvním 

a jedním z dalších kroků, které je nutno učinit ke zkvalitnění stravovacích služeb. Je nutno si 

uvědomit, že kvalita pokrmů je přímo úměrná kvalitě personálu v kuchyních. S tím souvisí 

i jejich platové ohodnocení. Kvalitní kuchaře nelze se stávajícími platovými podmínkami 

v oblasti školního stravování zaplatit. Průměrná mzda kuchařů ve školství je nejméně o 30 až 

40 % nižší“. 
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8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Kontakt na osobu, která provedla hodnocení podle RIA: 

RNDr. Jitka Krmíčková 

Odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky 

Telefon: 234 811 538 

e-mail: krmicko@msmt.cz 
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