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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

A. Obecná část 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Monitoring České školní inspekce potvrdil praxi některých školních jídelen, vybírat zálohy 

na stravné několik měsíců dopředu. Tato praxe komplikuje sociálně slabším rodinám přístup 

ke službám školního stravování. Návrh novely proto vybírání záloh na stravné omezuje.  

Návrh vyhlášky umožňuje zařízením školního stravování se rozhodnout, zda v rámci 

doplňkové činnosti budou poskytovat dětem, žákům a studentům snídaně, přesnídávky 

a svačiny v souladu s výživovými normami pro školní stravování, které jsou stanoveny 

v příloze č. 1 vyhlášky o školním stravování, anebo v souladu s výživovými normami 

stanovenými vyhláškou č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná 

reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. 

Vyhláška č. 17/2015 Sb., která novelizovala vyhlášku č. 107/2005 Sb., upravila požadavky na 

poskytování dietního stravování s cílem podpořit poskytování dietního stravování a motivovat 

k němu i další zařízení školního stravování. Vzhledem k poznatkům z praxe se navrhuje rozšířit 

okruh osob oprávněných schvalovat receptury pokrmů podávaných v rámci dietního stravování 

o lékaře se specializovanou způsobilostí a zvláštní odbornou způsobilostí v odpovídajících 

oborech podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních 

lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů vybraných, ve znění pozdějších předpisů 

(prováděcí vyhláška k zákonu č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 

lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů).  Zařízení školního stravování poskytující 

dietní stravování bude muset používat schválené receptury pokrmů podávaných v rámci 

dietního stravování, čímž bude garantována vhodnost pokrmu v rámci daného dietního režimu. 

Receptury (tedy složení pokrmů) si bude moci vytvořit poskytovatel stravovací služby sám 

s tím, že takové receptury budou schváleny odborně způsobilou osobu, nebo si může zadat 

zpracování receptur osobou odborně způsobilou. Dále bude moci využít odborných zdrojů 

obsahující vhodné receptury k přípravě pokrmů pro indikované onemocnění garantované 

osobou odborně způsobilou. 

II. Zhodnocení souladu navrhované vyhlášky se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Podle § 121 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb., stanoví MŠMT 

v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví prováděcím právním předpisem podrobnější podmínky 

organizace školního stravování, provozu zařízení školního stravování a rozsahu 

poskytovaných služeb, dále výživové normy podle věkových skupin strávníků a rozpětí 

finančních normativů na nákup potravin. Ze státního rozpočtu jsou příspěvkovým organizacím 

územních samosprávních celků poskytovány finanční prostředky na platy zaměstnanců 

školních stravovacích zařízení. Navrhovaná úprava je podrobnější úpravou provozu zařízení 
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školního stravování (provoz zařízení školního stravování aktuálně upravuje obsah § 3 vyhlášky 

č. 107/2005 Sb.) a úplaty za školní stravování (aktuálně obsahem § 5 vyhlášky č. 107/2005 

Sb.). V tomto ohledu je návrh v souladu se zákonným zmocněním, na jehož základě je 

vyhláška vydána. 

III. Zhodnocení souladu s právem Evropské unie 

Právní předpisy Evropské unie se na oblast, kterou vyhláška upravuje, nevztahují. 

IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Vyhláška č. 107/2005 Sb. je vydána na základě zmocnění v § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 

odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 

školského zákona.  

Podle § 122 školského zákona má strávník právo na hmotné zabezpečení, které je povinna 

zajistit právnická osoba, vykonávající činnost školy nebo školského zařízení. MŠMT dále 

stanoví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví prováděcím právním předpisem podrobnější 

podmínky organizace školního stravování, provozu zařízení školního stravování a rozsahu 

poskytovaných služeb, dále výživové normy podle věkových skupin strávníků a rozpětí 

finančních normativů na nákup potravin. 

Dosažení účelu navrhované právní úpravy je možné jen právní regulací – úpravou právního 

předpisu. Jinak než právním předpisem není možné jednotně omezit nežádoucí praxi vybírání 

záloh na stravné, upravit přípravu přesnídávek a svačin zařízením školního stravování a ani 

provést úpravu týkající se dietního stravování. 

V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Navrhovaná vyhláška nebude mít dopad na veřejné rozpočty.   

VI. Předpokládaný dopad na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady, 

včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 

životní prostředí 

Považujeme-li doplňkovou činnost školních jídelen za podnikání, pak platí následující. 

Navrhovaná právní úprava sjednocuje dosavadní rozdílnou praxi v jednotlivých školních 

jídelnách. Pokud některé školní jídelny postupovaly doposud jiným způsobem, pak budou 

muset doplňkovou činnost uvést do souladu s navrhovanou právní úpravou. Návrh zlepší 

přístupnost služby školního stravování také strávníkům ze sociálně znevýhodněných rodin tím, 

že omezí nežádoucí praxi vybírání záloh na stravné. Předpokládá se pozitivní dopad na osoby 

s dietním omezením v důsledku zjednodušení a zpřesnění požadavků na poskytování dietního 

stravování v rámci školního stravování. Dopad na životní prostředí se nepředpokládá. 

VII. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. Předpokládá 

se pozitivní dopad na osoby s dietním omezením v důsledku zjednodušení a zpřesnění 

požadavků na poskytování dietního stravování v rámci školního stravování.  
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VIII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí ani osobních 

údajů. 

IX. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady z hlediska korupčních rizik. Korupční rizika 

nelze spatřovat ani v jedné z navrhovaných změn, tj. ani v omezení možnosti požadovat zálohu 

na stravné pouze na dva měsíce dopředu, ani v případě dietního stravování, ani v případě 

úpravy pravidel pro doplňkový prodej poskytovatelem školních stravovacích služeb. V případě 

dietního stravování se vzhledem k rozšíření okruhu oprávněných osob a ke zjednodušení 

a zpřesnění požadavku na zavedení dietního stravování potenciální korupční riziko dosavadní 

úpravy minimalizuje, neboť se rozšiřuje okruh osob oprávněných schvalovat složení pokrmů 

poskytovaných v rámci dietního stravování. Žádným způsobem se tak z hlediska možné 

korupce nepředpokládají rizika. 

X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá jakékoliv dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

B. Zvláštní část 

K čl. I bodu 1 (§ 2 odst. 5):  

Požadavek na dietní stravování se omezuje na povinnost použít při přípravě pokrmů (jídel) 

v rámci dietního režimu schválené receptury, tedy složení pokrmů1, tak, aby bylo zajištěno, že 

takový pokrm je vhodný pro osobu s konkrétní zdravotní poruchou. Touto úpravou se 

odstraňují problémy s interpretací stávajícího textu, např. jazykovým výkladem nebylo možné 

dospět k tomu, co se rozumí pod tím, že nutriční terapeut provádí způsob přípravy jídel. 

Návrhem se umožňuje, aby si receptury (tedy složení pokrmů) vytvořil poskytovatel stravovací 

služby sám s tím, že takové receptury budou schváleny odborně způsobilou osobu, nebo si 

může zadat zpracování receptur osobou odborně způsobilou. Dále bude moci využít 

odborných zdrojů obsahujících vhodné receptury k přípravě pokrmů pro indikované 

onemocnění garantované osobou odborně způsobilou.  Provozovatel stravovací služby 

poskytující stravování ve školách a školských zařízeních je provozovatelem potravinářského 

podniku2. Kromě použití schválené receptury pokrmu (jídla) ostatní činnosti spojené 

s přípravou pokrmů (jídel) v rámci dietního stravování budou v kompetenci provozovatele 

stravovacích služeb poskytujících dietní stravování, např. výběr potravin, odborné zdroje 

obsahující doporučené potraviny a složení pokrmů, vhodný způsob úpravy stravy. Zavedení 

dietního stravování musí být zohledněno ve vnitřní dokumentaci poskytovatele stravovacích 

služeb v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 

29. dubna 2004 o hygieně potravin, a to formou zavedení programu bezpečnosti potravin 

a postupů založených na zásadách HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Postupy 

pro zajištění bezpečnosti potravin, a tedy i pokrmů poskytovaných v rámci dietního stravování, 

musí identifikovat všechna rizika spojená s přípravou pokrmů v dietním stravování a postupy, 

                                                 
1) § 23 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
2
) Bod 2 Článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se 

stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 

stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. 
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jak případná rizika eliminovat, např. při přípravě bezlepkové diety zabránění křížové 

kontaminaci surovin vhodných pro bezlepkovou dietu s potravinami lepek obsahujícími. Stejně 

tak musí být popsány způsoby přípravy potravin a používané technologické postupy, kdy bude 

uvedeno, které postupy jsou vhodné pro přípravu pokrmů v rámci dietního stravování. 

Současně se navrhuje rozšířit okruh osob, které budou moci schvalovat receptury (složení) 

pokrmů (jídel) nabízených v rámci dietního stravování, kdy odborně způsobilou osobou 

zůstane i nadále nutriční terapeut podle § 15 zákona č. 96/2004 Sb., ale současně se okruh 

rozšiřuje i o další osoby podle zákona č. 95/2004 Sb., podmínkách získávání a uznávání 

odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 

zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o rozšíření možnosti 

používat receptury (složení pokrmů/jídel) v rámci dietního stravování schválené lékaři se 

specializovanou působností a lékaři se zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušných 

oborech, kteří disponují potřebnými odbornými předpoklady v oblasti výživy.   

K čl. I bodu 2 (§ 3 odst. 6): 

V souvislosti s vyhláškou č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná 

reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních upravuje 

návrh vyhlášky pravidla pro jiné stravovací služby poskytované dětem, žákům a studentům 

zařízením školního stravování. Pokud zařízení školního stravování bude poskytovat jiné 

stravovací služby, než které jsou uvedeny v § 4 vyhlášky, pak tyto stravovací služby musí 

splňovat limity stanovené buď výživovými normami uvedenými v příloze č. 1 vyhlášky 

o školním stravování, nebo výživové požadavky na potraviny stanovené vyhláškou č. 

282/2016 Sb. To, zda zařízení školního stravování bude poskytovat svačiny v režimu vyhlášky 

č. 282/2016 Sb. nebo v rámci jiných stravovacích služeb, bude na volbě provozovatele a na 

konkrétních podmínkách daného zařízení. Pokud se provozovatel rozhodne poskytovat 

snídaně, přesnídávky a svačiny v souladu s výživovými normami pro školní stravování, pak 

bude muset splnit i další podmínky stanovené vyhláškou o školním stravování, kromě 

povinnosti poskytovat jiné stravovací služby časově či prostorově odděleně od školního 

stravování také např. dodržovat věkové kategorie strávníků dle příloh č. 1 a 2 vyhlášky, 

podmínky poskytování doplňkového prodeje vymezit ve školním nebo vnitřním řádu a údaje 

o plnění výživových norem uchovávat nejméně po dobu jednoho kalendářního roku.  

K čl. I bodu 3 (§ 5 odst. 1): 

Navrhuje se výslovně omezit možnost vyžadovat zálohu na stravné na více než dva měsíce 

dopředu. Tím se zamezí praxi některých školních jídelen vybírat zálohy na stravné několik 

měsíců dopředu. 

K čl. II: 

Za účelem zajištění dostatečné legisvakance se navrhuje, aby vyhláška nabyla účinnosti 

prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.  
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