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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 

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. 

Záměrem vyhlášky bylo podpořit provozovatele školních stravovacích služeb rozšířit 

stravovací služby o poskytování doplňkového jídla, které by splňovalo zásady zdravé výživy.  

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. Vzhledem k poznatkům z praxe se navrhuje rozšířit okruh 

osob oprávněných schvalovat složení pokrmů podávaných v rámci dietního stravování. 

Současně se upřesňuje se požadavek na zavedení dietního stravování spočívající v používání 

receptur schválených k tomu odborně způsobilými osobami.  

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

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 podle 

§ 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 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, 

 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru, 

 lékaři se zvláštní specializovanou způsobilostí, 

 rodiny, 

 zákonní zástupci nezletilých dětí, 

 děti, žáci a studenti. 
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1.5 Popis cílového stavu: 

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 možnost vyžadovat zálohy na stravné maximálně na 

dva měsíce dopředu. 

Provozovatelé stravovacích služeb, kteří budou mít náležité provozní a ekonomické zázemí, 

budou v rámci své doplňkové činnosti žákům a studentům poskytovat snídaně, přesnídávky 

a svačiny, které budou v souladu se zásadami zdravé výživy. 

Zjednodušení a zpřesnění povinnosti provozovatele stravovací služby poskytující dietní 

stravování a rozšíření okruhu osob oprávněných ke schválení složení pokrmu poskytovaného 

v rámci dietního stravování. 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 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. Dále nebudou 

mít zařízení školního stravování možnost poskytovat žákům a studentům snídaně, 

přesnídávky a svačiny v souladu s výživovými normami pro školní stravování. Nadále bude 

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

k odpovídajícímu stravování. 

2. Návrh variant řešení  

2.1 Úhrada záloh na stravné 

2.1.1 Varianta I 

Nulová – zachování stávajícího stavu. 

2.1.2 Varianta II 

Omezit výběr záloh stravného maximálně na 2 měsíce dopředu ve výši měsíčního finančního 

normativu.  

2.2 Úprava jiných stravovacích služeb 

2.2.1 Varianta I 

Nulová – zachování stávajícího stavu. 

2.2.2 Varianta II 

Rozšířit možnost poskytování doplňkového prodeje v souladu s výživovými normami pro školní 

stravování.  

2.3 Dietní stravování 

2.3.1 Varianta I 

Nulová – zachování stávajícího stavu. 
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2.3.2 Varianta II 

Rozšířit okruh 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  

Úhrada záloh na stravné 

Omezením výběru záloh stravného nebude mít dopad na státní rozpočet. Přínosem je 

umožnění stravovací služby širšímu okruhu strávníků. 

Úprava jiných stravovacích služeb 

Rozšíření možnosti poskytování jiných stravovacích služeb v souladu s výživovými normami 

pro školní stravování nebude mít dopad na státní rozpočet. Předpokládá se zvýšení počtu 

zařízení školního stravování, které budou žákům a studentům poskytovat zdravé přesnídávky 

a svačiny. 

Dietní stravování 

Rozšířením odborně způsobilých osob pro garanci dietního stravování se provozovatelům 

rozšíří možnosti volby postupů pro nastavení systému dietního stravování v jejich zařízení 

školního stravování. Nastavení dietního systému bude snadnější, spolupráce s odborně 

způsobilou osobou bude i nadále potřebná.   

3.2 Náklady 

Úhrada záloh na stravné 

Navrhovaná vyhláška nebude mít v případě omezení záloh na stravné dopad na veřejné 

rozpočty. 

Úprava jiných stravovacích služeb 

Rozšíření možnosti poskytování jiných stravovacích služeb v souladu s výživovými normami 

pro školní stravování nebude mít dopad na státní rozpočet.  

Dietní stravování 

Návrh novely rozšiřuje možnosti při výběru postupů nastavení systému dietního školního 

stravování, žádným způsobem neukládá provozovatelům způsob, který mají zvolit a tudíž ani 

nebude mít dopad na veřejné rozpočty. 

3.3 Přínosy  

Hlavním přínosem přijetí vyhlášky bude zlepšení přístupnosti školního stravování zejména 

strávníkům ze sociálně slabších rodin, ozdravění doplňkového prodeje na školách a školských 

zařízeních. 

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

z důvodu zjednodušení a zpřesnění požadavku na zavedení dietního stravování a rozšíření 

okruhu osob oprávněných ke schvalování složení pokrmu, což vede k úspoře administrativy 

i finančních prostředků. Povinnost provozovatele stravovacích služeb poskytujících dietní 

stravování se omezuje na používání schválených receptur podávaných pokrmů v rámci 

dietního stravování, a nikoliv již na např. schválení výběru potravin nebo technologických 

postupů. Návrh umožní, aby si receptury (tedy složení pokrmů) vytvořil poskytovatel stravovací 
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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. Rozšiřuje se okruh osob oprávněných 

ke schválení receptur, čímž se zvyšuje konkurenceschopnost na trhu osob odborně 

způsobilých v tomto tržním segmentu. Dále lze předpokládat přínos i pro samotné strávníky, 

neboť lze očekávat rozšíření poskytování dietního stravování. 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Úhrada záloh na stravné 

Dalším nesporným přínosem této novely je zabránění praxe některých školních jídelen vybírat 

zálohy na stravné na celý rok. Tímto krokem se zpřístupní školní stravování i těm, kteří si pro 

vysoké zálohy tuto službu nemohli dovolit.  

Úprava jiných stravovacích služeb 

Pokud bude úprava jiných stravovacích služeb zavedena, nebude mít žádný dopad na veřejné 

rozpočty a současně dojde k ozdravění doplňkového prodeje na školách a školských 

zařízeních.  

Dietní stravování 

Rozšířením škály odborně způsobilých osob a zpřesnění požadavku na zavedení dietního 

stravování se zařízením školního stravování sníží administrativní a finanční nároky při 

počátečním nastavení dietního systému.  

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

4.1 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. 

4.2 Úprava jiných stravovacích služeb 

Navrhuje se přijetí varianty II, dojde k ozdravění doplňkového prodeje na školách a školských 

zařízeních.  

4.3 Dietní stravování 

Navrhuje se přijetí varianty II, kterou se zjednoduší a zpřesní požadavek na poskytování 

dietního stravování a rozšíří se okruh osob oprávněných ke schvalování receptur 

poskytovaných v rámci dietního stravování.  Tím dojde k rozšíření možnosti zařízení školního 

stravování poskytovat dietní stravování. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Stávající zařízení školního stravování poskytující dietní stravování splňující dosavadní 

předpisy budou splňovat i nové předpisy. Zařízení školního stravování, která vyžadují platbu 

záloh na více než vyhláškou stanovenou dobu, nastaví interním předpisem nová pravidla 

výběru stravného. Kontrolním orgánem dodržování této vyhlášky je Česká školní inspekce, 

v případě dietního stravování též orgány ochrany veřejného zdraví. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNALDJPW8L)



5 

6. Přezkum účinnosti regulace 

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

Zálohy na stravné a poskytování dietního stravování bude monitorováno průběžně v rámci 

běžné inspekční činnosti. 

7. Konzultace a zdroje dat 

O záměru vydat vyhlášku, která omezí výběr záloh na školní stravování, byla informována 

školská komise Svazu měst a obcí.  

Oblast úpravy pravidel poskytování dietního stravování formulovalo Ministerstvo zdravotnictví. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Kontakt na osobu, která provedla hodnocení podle RIA (oblast výběru záloh): 

RNDr. Jitka Krmíčková 

Odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky MŠMT 

Telefon: 234 811 538 

e-mail: krmicko@msmt.cz 
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