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VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy dne 
30. 12. 2016, s termínem dodání stanovisek do 20. 1. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 
Odbor/ 
instituce 

Text připomínky Vypořádání 
 

Ministerstvo dopravy  Bez připomínek 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

 Bez připomínek 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

 Bez připomínek 

Ministr pro lidská práva, 
rovné příležitosti a 
legislativu 

Připomínky k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(ZZ RIA) 
1) K části 1.4 Identifikace dotčených subjektů 
V souladu s navrhovanou úpravou § 2 ods. 5 předkládanou v návrhu 
novely vyhlášky doporučujeme zohlednit uvedené i v rámci 
identifikace dotčených subjektů. Případně ještě navrhujeme rozšířit 
identifikaci dotčených subjektů o rodiny, zákonné zástupce 
nezletilých dětí, apod. 

AKCEPTOVÁNO 

2) K části 2. Návrh variant řešení 
Uvedeny jsou v podstatě pouze nulová varianta (současný stav) a 
návrh řešení. Návrh variant řešení by měl obsahovat více variant, a 
to z hlediska věcného, ale i právního řešení. Doporučujeme proto 
uvést, zda předkladatel ještě nezvažoval i jiné možnosti řešení.  

AKCEPTOVÁNO 
 

3) K části 3. Identifikace nákladů a přínosů variant 
Z hlediska rozdělení 3 okruhů problémů (minimální personální 
standard, úhrada záloh na stravné, dietní stravování) se doporučuje 
pro lepší srozumitelnost a vypovídací hodnotu systematičtější a 
důkladnější identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů u všech 
variant uváděných pro každý okruh a jejich provedení zvlášť, nikoliv 
souhrnně. Např. v okruhu „minimální personální standard“ jsou 
uvedeny 3 možné varianty řešení. Nejsou zde však specifikovány 

AKCEPTOVÁNO 
 
 
Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
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náklady a přínosy varianty III, kdy by byl minimální personální 
standard stanoven formou metodického doporučení, a nikoliv právní 
úpravou. 

4) Charakteristika specifických dopadů 
Přestože předkladatel vyhodnotil všechny typy dopadů, je nutné jej 
upozornit na skutečnost, že tak učinil pouze v Odůvodnění, ale 
nikoliv již v samotném textu ZZ RIA. Všechny dopady dle Obecných 
zásad pro hodnocení dopadů regulace je třeba v ZZ RIA ve vztahu 
k navrhovanému řešení uvést. Žádáme o reflexi výše uvedeného, a 
to i v rámci budoucího zpracovávání ZZ RIA. 

AKCEPTOVÁNO 

Úřad vlády ČR Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 
12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 
při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění.  
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Ve smyslu čl. 165 a 166 SFEU je společná politika všeobecného a 
odborného vzdělávání vyloučena z harmonizace zákonů a ostatních 
právních předpisů členských států. Právo EU plně respektuje 
odpovědnost národní právní úpravy členských států v oblasti 
organizace vzdělávacích systémů. 
Primárně však platí, že národní právní úprava musí respektovat 
základní zásady práva EU a zejména základní svobody vnitřního 
trhu (volný pohyb osob a svoboda usazování) podle článků 45 až 55 
SFEU.  
Připomínky a návrhy změn: 
Odbor kompatibility neuplatňuje k návrhu žádné připomínky.  
Závěr: 
Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky 
implementováno právo EU         
 a návrh není s právem EU v rozporu.   

Bez připomínek 

Ministerstvo financí Finanční dopad byl vypočítán z dat k 30. 9. 2014, která jsou uvedena Minimální personální standard – vypuštěno z 
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ve školní matrice a při výpočtu byl použitý průměrný měsíční plat za 
III. čtvrtletí 2015. Uvedené údaje nelze považovat za dostačující 
vzhledem k tomu, že v letech 2015 a 2016 došlo podle informací 
MŠMT k výraznému nárůstu počtu dětí a žáků v MŠ a ZŠ, další 
významný nárůst je avizován i pro roky 2017 a 2018. S tím 
samozřejmě musí souviset i nárůst počtu strávníků ve školních 
stravovacích zařízeních. Je proto nezbytné finanční dopad upřesnit 
a zamezit tak opakované praxi ze strany MŠMT, kdy předkládané 
materiály uvádí zabezpečení finančních dopadů v rámci 
schválených výdajových limitů, ale po aplikaci v praxi je požadováno 
navýšení rozpočtu kapitoly.  

návrhu 

Ministerstvo kultury K Čl. I, bodu 4 (příloha č. 3) 
Ponecháváme předkladateli na uvážení, zda v rámci tabulky 
obsahující průměrný denní počet obědů neuvést v posledním řádku 
„321 a více“ tak, aby do této kategorie případně spadaly i jídelny s 
vyšším průměrným denním počtem obědů než 1000. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

1. Dáváme předkladateli na zvážení úpravu navrhované přílohy 
č. 3 tak, aby tato příloha byla pro adresáty daného právního předpisu 
přehlednější a srozumitelnější. Doporučujeme například rozdělit 
opravné koeficienty na dvě skupiny a to na skupinu opravných 
koeficientů podle druhů příslušného jídla a dále skupinu koeficientů 
podle druhů školy a typu zařízení školního stravování. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

2. V případě školní jídelny mateřské školy se stanovuje 
koeficient pro přepočet doplňkového jídla konkrétně pro přesnídávku 
a svačinu. Stávající vyhláška však ve svém § 4, odst. 1, písm. b) 
stanovuje, že doplňkovým jídlem je nejen přesnídávka a svačina, ale 
i snídaně a druhá večeře. Z tohoto důvodu doporučujeme 
navrhovaný text přílohy č. 3 upřesnit a to tak, že: 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

a) ve větě „ Pro stanovení minimálního počtu pracovních míst 
pro jiná jídla než oběd se použije způsobu výpočtu zaměstnanců 
podle výše uvedené tabulky s tím, že výsledný počet se následně 
vynásobí opravným koeficientem pro příslušné jídlo snídaně, večeře 
nebo doplňkové jídlo“ se slova „snídaně, večeře nebo doplňkové 
jídlo“ nahrazují slovy „snídaně, přesnídávka, svačina nebo večeře“  
a 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
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b) ve větě „ Školní jídelna mateřské školy použije koeficient 0,25 
pro přepočet doplňkového jídla (přesnídávka, svačina)“ se slova „ 
použije koeficient 0,25 pro přepočet doplňkového jídla (přesnídávka 
svačina)“ nahrazují slovy „ použije koeficient 0,25 pro přesnídávku a 
pro svačinu“. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

K jednotlivým ustanovením čl. I 
K bodu 4 – Příloha č. 3 
V navrhovaném znění se odkazuje na nařízení vlády č. 222/2010 
Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Příloha 
nařízení vlády je nástrojem pro zařazení prací zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě do platových tříd podle jejich složitosti, 
odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání. 
Pouze pro účely přehlednosti a snadnou orientaci řadí uvedené 
nařízení vlády práce do určitých logických celků (dílů). Vyvstane-li 
potřeba jiného členění, doplnění nebo vypuštění, může se 
uspořádání katalogu prací ve veřejných službách s ohledem na jeho 
prioritní určení změnit. Potom může nastat situace, že odkazy na toto 
nařízení nebudou aktuální. Upozorňujeme, že to platí i pro odkazy 
uvedené v navrhovaném znění novely vyhlášky. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí není schopno uvedené odkazy respektovat. 
Na základě výše uvedeného proto upozorňujeme, že nemůže-li 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vymezit uvedené 
skupiny zaměstnanců jiným způsobem, lze využít odkaz na katalog 
prací ve veřejných službách a správě, ovšem s výše uvedenou 
výhradou. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K čl. I bodu 1 (§ 2 odst. 5) 
a) V odůvodnění se uvádí: „Navrženou právní úpravou se zařízení 
školního stravování umožní využívat i veřejně dostupné, avšak 
odborně garantované zdroje, které obsahují receptury, vzorové 
jídelníčky či návody na bezpečný způsob přípravy dietní stravy. 
Současně se však ponechává možnost volby „in house“ odborného 
garanta dietní stravy.“ Jelikož by se v praxi jednalo o značný posun, 
doporučujeme vyjasnit, zda předkladatel skutečně počítá s tím, že 
podle nové právní úpravy bude postačovat, když si zařízení školního 
stravování porovná své receptury a svůj vzorový jídelníček s 

Akceptováno 
upraven text §2 odst. 5 v tom smyslu, že při 
poskytování stravování v dietním režimu 
bude nutné používat pouze schválené 
receptury, a adekvátně tomu bylo upraveno 
odůvodnění. 
Odkaz na „in house“ odborného garanta byl 
vypuštěn. 
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nějakým odborným materiálem publikovaným příslušným 
specialistou, a tím bude naplněna dikce vyhlášky, že tento 
specialista nepřímo „posoudil“ dané receptury a daný vzorový 
jídelníček, aniž by je viděl in natura a byl v přímém kontaktu se 
zařízením školního stravování. 
b) V odůvodnění i v závěrečné zprávě RIA se stanoví, že je okruh 
subjektů oprávněných posuzovat dietní stravování návrhem 
rozšiřován o další odborně způsobilé osoby podle zákona č. 95/2004 
Sb. (lékaře) a podle zákona č. 96/2004 Sb. (nelékařské zdravotnické 
pracovníky). V rozporu s těmito tvrzeními se však v návrhu 
normativního textu předmětné ustanovení rozšiřuje pouze o lékaře v 
několika různých oborech. Pokud jde o nelékařské zdravotnické 
pracovníky, zůstává jediným oprávněným z této skupiny osob 
nutriční terapeut, stejně jako podle dosavadní právní úpravy. Z toho 
důvodu doporučujeme z doprovodných materiálů k návrhu vypustit 
všechny výskyty informace, že se okruh subjektů oprávněných 
posuzovat dietní stravování rozšiřuje také o další nelékařské 
zdravotnické pracovníky, jelikož je tato nesprávná a zavádějící. 

 
 
 
 
 
Ad b) Akceptováno 
v textu odůvodnění odkaz vypuštěn, v 
případě RIA se odkazuje na současný stav a 
odst. 1.3. RIA není v rozporu, avšak text byl 
zpřesněn. 

„Výběr potravin, užívané receptury, sestavení vzorovýého jídelního 
lísteku a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního 
stravování posoudí 

Akceptováno jinak 
text ustanovení byl upraven v návaznosti na 
další připomínky. Stanoví se povinnost při 
poskytování dietního stravování používat 
schválené receptury.  

K čl. I. bodu 2  
„(8) Počet pracovních míst v zařízení školního stravování se stanoví 
podle konkrétních provozních podmínek tak, aby bylo plně 
zabezpečeno plnění úkolů, které má zařízení školního stravování 
má ve své hlavní činnosti. Počet pracovních míst nesmí být nižší než 
minimální počet podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.“. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

2. K čl. I bodu 4 (příloha č. 3) 
a) Vzhledem k tomu, že zařízení školního stravování jistě může 
denně vařit a vydávat i více než 1000 obědů, doporučujeme číselné 
rozmezí v posledním řádku tabulky „321–1000“ nahradit slovy „321 
a více“. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

b) V poznámce *) se specifikuje, že se jedná o průměrný denní počet Minimální personální standard – vypuštěno z 
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uvařených a vydaných obědů „ve školním stravování dětem, žákům 
a studentům a v závodním stravování vlastním zaměstnancům“ 
zařízení školního stravování. Doporučujeme doplnit, do které z 
těchto dvou skupin (školní nebo závodní stravování) patří učitelé a 
další personál školy. 

návrhu 

Za přílohu č. 2 se Ddoplňuje se příloha č. 3, která včetně nadpisu 
zní: 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

- Zaměstnancem se rozumí …. podle dílůu 1.01–1.04 katalogu prací. 
- Minimální počet pracovních míst se stanoví jako součet 
minimálních počtůu pracovních míst proza jednotlivá jídla upravený 
dále uvedeným způsobem.  
- Pro stanovení minimálního počtu pracovních míst pro jiná jídla než 
obědy se použije způsob výpočtu zaměstnanců podle výše uvedené 
tabulky s tím, že výsledný počet se podle výše uvedené tabulky 
následně vynásobí .. . 
- Takto získaný počet se následně v závislosti na typu zařízení 
školního stravování a v závislosti na druhu školy, které poskytuje 
školské služby, vynásobí příslušným opravným koeficientem. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

Školní jídelna mateřské školy použije koeficient 0,25 pro přepočet 
doplňkováého jídla (přesnídávka, svačina).  
Školní jídelna-výdejna mateřské školy použije pro přepočet 
koeficient 0,33. 
Školní jídelna-vývařovna mateřské školy použije pro přepočet 
koeficient 0,67. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

c) V poznámce **) doporučujeme zpřesnit odkazy na nařízení vlády 
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, 
jelikož citované díly nejsou obsaženy v nařízení samotném, nýbrž v 
příloze k němu, která je nadto podrobněji členěna na pasáže A až C, 
přičemž její pasáž B je dále členěna na část první (díly 1.01–1.04) a 
část druhou (díl 2.05). 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

d) Doporučujeme vysvětlit praktický význam slov „upravený dále 
uvedeným způsobem“. Zatímco v předmětné větě je upraven způsob 
určení celkového minimálního počtu pracovních míst, který se 
stanoví jako součet minimálních počtů pracovních míst pro jednotlivá 
jídla, následující odstavce se týkají právě stanovení dílčích 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
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minimálních počtů pro jednotlivá jídla, nikoli celkového minimálního 
počtu pracovních míst, pročež není zřejmé, jak by tento mohly „dále 
upravit“. 

e) S ohledem na legislativní zkratky zavedené v § 3 odst. 1 
novelizované vyhlášky doporučujeme v opravných koeficientech 
nahradit slovo „Školní jídelna-výdejna“ slovem „Výdejna“ a slovo 
„Školní jídelna-vývařovna“ slovem „Vývařovna“. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

3. K podpisové části 
Doporučujeme vypustit signaci ministra zdravotnictví, jelikož 
Ministerstvo zdravotnictví není (navzdory vyplnění příslušné kolonky 
v eKLEPu) spolupředkladatelem návrhu. Navrhovanou vyhlášku 
předkládá toliko Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a to „v 
dohodě s Ministerstvem zdravotnictví“. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo vnitra DOPORUČUJÍCÍ 
K čl. I bodu 1 – k § 2 odst. 5: 
 V obecné části odůvodnění (na str. 1) se hovoří o rozšíření 
okruhu „osob oprávněných k posuzování a schválení receptur …“. V 
této souvislosti je otázkou, zda je nově formulované znění návětí § 2 
odst. 5 používající sloveso „posoudí“ dostačující. Dáváme na 
zvážení, zda by právní předpis neměl stanovit, že role odborníka 
bude spočívat ve schválení výběru potravin, receptur apod. 

Akceptováno 
text ustanovení § 2 odst. 5 byl upraven v 
návaznosti na další připomínky; při 
poskytování stravování v dietním režimu 
bude nutné používat pouze schválené 
receptury. 

K čl. I bodu 3 – k příloze č. 3: 
1. Obsahem přílohy č. 3 je tabulka, na jejímž základě má 
docházet ke stanovení minimálního personálního standardu. V rámci 
vysvětlivek k této tabulce je pak definován pojem zaměstnanec, a to 
prostřednictvím odkazu na nařízení vlády  
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách. 
Považujeme vymezení technickohospodářských zaměstnanců za 
příliš široké a neopodstatněné, neboť např. díl 1.03 věnovaný 
informačním a komunikačním technologiím, případně i díl 1.04 
(provozně-technické práce), nemají s provozem školního stravování 
téměř nic společného. Doporučujeme proto provést revizi definice 
zaměstnance. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

2. Rovněž bychom v odůvodnění uvítali vysvětlení, jaké důvody 
vedly ke stanovení opravných koeficientů a k určení jejich výše. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
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K odůvodnění: 
1. V obecné části odůvodnění, stejně jako v závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace, se uvádí, že jedním z důvodů, proč 
bylo k navrhované regulaci přikročeno, je skutečnost, že na úrovni 
krajů dochází ke značným rozdílům v průměrném platu na jednoho 
zaměstnance. Nedomníváme se však, že prostřednictvím 
navržených změn by byl naznačený problém vyřešen, neboť 
zařízením školního stravování se pouze ukládá povinnost 
respektovat minimální počet zaměstnanců, přičemž o odpovídajícím 
počtu zaměstnanců a jejich složení bude rozhodovat provozovatel. 
Bude tedy plně v kompetenci provozovatele, jestli místa obsadí 
rozpočtáři, zásobovači či kuchaři. Nabízí se pak otázka, zda 
skutečně dojde k předpokládanému zkvalitnění poskytovaných 
služeb.  

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

2. Zvláštní část odůvodnění v komentáři k novelizačnímu bodu 
1 uvádí, že navržená právní úprava umožní zařízením školního 
stravování využívat i veřejně dostupné, avšak odborně garantované 
zdroje, které obsahují receptury, vzorové jídelníčky či návody na 
bezpečný způsob přípravy dietní stravy. Nejsme si jisti, jakým 
způsobem navrhovaná změna § 2 odst. 5 zmíněný cíl zajistí. 

Akceptováno 
upraven text § 2 odst. 5 v tom smyslu, že při 
poskytování stravování v dietním režimu 
bude nutné používat pouze schválené 
receptury a adekvátně tomu bylo upraveno 
odůvodnění. 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. I bodu 3 – k příloze č. 3: 
1. V poznámce **) nevidíme důvod pro zavádění legislativní 
zkratky pro nařízení vlády č. 222/2010 Sb., když je využita jen 
jednou, a to v rámci téže věty, v níž byla zavedena. Za praktičtější 
bychom považovali citaci předmětného nařízení přesunout až na 
konec věty.  
2. Doporučujeme sjednotit terminologii, a tedy hovořit jednotně 
buď o koeficientech, nebo o opravných koeficientech. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Připomínky podstatné povahy: 
1. K podpisové doložce 
Požadujeme ponechat pouze podpisovou doložku ministryně 
školství, mládeže a tělovýchovy.  
Odůvodnění: 
V souladu s přílohou č. 3 Legislativních pravidel vlády (odst. 2 

AKCEPTOVÁNO 
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poslední věta) vyhlášku nepodepisují ministři nebo vedoucí jiných 
ústředních orgánů státní správy, kteří jsou v čele orgánů, s nimiž má 
být vyhláška vydána pouze „v dohodě“ nebo „po projednání“. Také 
vyhlášku č. 107/2005 Sb. a její novely podepisoval pouze ministr 
nebo ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Zásadní připomínky (k § 2 odst. 5): 
1. V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace je v bodě 
3.3 „Přínosy“ ve druhém odstavci uvedeno, že úprava týkající se 
dietního stravování ušetří administrativu i finanční prostředky 
školských zařízení. Nikde však není uvedeno, jak zpracovatel k 
tomuto názoru došel (materiál pojednává pouze o navýšení 
prostředků ze státního rozpočtu na pokrytí minimálního personálního 
standardu). Požadujeme doplnit závěrečnou zprávu z hodnocení 
dopadů regulace.  

Akceptováno 
text bodu 3.3. RIA doplněn. 

 2. V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace v bodě 7 
„Konzultace a zdroje dat“ chybí informace o tom, jak a zda vůbec byl 
návrh nové právní úpravy konzultován s Ministerstvem zdravotnictví, 
popřípadě se zástupci lékařů. Požadujeme doplnit závěrečnou 
zprávu z hodnocení dopadů regulace. 

Akceptováno 
Odůvodnění doplněno. 

 3. Z odůvodnění v části B ani z návrhu vyhlášky není zřejmé, jak 
bude prakticky vypadat spolupráce s nově rozšířeným okruhem 
osob, které budou posuzovat výběr potravin, receptury atd., tedy s 
lékaři. Budou s nimi školská zařízení například uzavírat smluvní 
vztah na poradenskou činnost nebo budou lékaři každý jednotlivý 
případ konzultovat přímo s pacientem, popřípadě zákonnými 
zástupci, v rámci poskytování lékařské péče? 
V odůvodnění je uvedeno, že školská zařízení mohou využívat i 
veřejně dostupné zdroje, ale pokud má (jak je uvedeno v návrhu 
vyhlášky) výběr potravin, receptur atd. posoudit lékař, domníváme 
se, že se o veřejně dostupné, čili bezplatné, zdroje nejedná. Podle 
navrženého znění § 2 odst. 5 musí výběr potravin, receptury, 
sestavení vzorového jídelního lístku a způsob přípravy jídel 
vydávaných v rámci dietního stravování vždy posoudit nutriční 
terapeut nebo lékař. Požadujeme doplnit návrh vyhlášky a 
jednoznačně v odůvodnění vymezit postupy a činnosti, které budou 

Akceptováno 
upraven text §2 odst. 5 v tom smyslu, že při 
poskytování stravování v dietním režimu 
bude nutné používat pouze schválené 
receptury, a adekvátně tomu bylo upraveno 
odůvodnění. 
Schválení receptur (složení pokrmů) 
poskytovaných v rámci dietního stravování 
může být řešeno smluvním vztahem mezi 
poskytovatelem dietního stravování a 
osobou oprávněnou ke schválení, nebo 
použitím dalších odborných zdrojů, které 
byly zpracovány nebo schváleny těmito 
odborníky. Vyhláška stanoví jednu základní 
povinnost, která může být provedena za 
úplatu (schválení receptur), nebo bez úplaty 
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bezplatné a které nikoliv. při využití odborných zdrojů s recepturami 
schválenými odborníky uvedenými v 
normativním textu. Ostatní související 
činnosti může provozovatel řešit jiným 
způsobem, z vlastních zdrojů nebo případně 
mohou být ošetřeny ve smluvním vztahu s 
osobou odborně způsobilou, tedy pokračovat 
v současně nastaveném stavu. 

 Doporučující připomínky: 
1. V úvodní větě doporučujeme doplnit novely zmocňovacích 
ustanovení. V této souvislosti upozorňujeme, že zmocňovací 
ustanovení „v dohodě s jiným orgánem“ je v rozporu s čl. 49 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády a mělo by být při některé z četných 
novel školského zákona (nyní je například v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR projednáván sněmovní tisk 841) upraveno.  

Konstatování 

 2. Doporučujeme zvážit, zda do tabulky uvedené v příloze č. 3 
vyhlášky nedoplnit způsob výpočtu minimálního počtu zaměstnanců 
při počtu vydaných obědů větších než 1000. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

 3. Podle návrhu podpisové doložky by měl vyhlášku kromě 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy podepsat také ministr 
zdravotnictví; vyhlášku č. 107/2005 Sb. i její novely č. 107/2008 Sb., 
č. 463/2011 Sb. a č. 17/2015 Sb. však podepsal pouze ministr, resp. 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Z odůvodnění ani ze 
závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace není jasné, zda 
nebo popřípadě jak se na přípravě návrhu vyhlášky Ministerstvo 
zdravotnictví podílelo (viz zásadní připomínka č. 2).  

AKCEPTOVÁNO 
Vyhláška o školním stravování je vydána 
v Dohodě s Ministerstvem zdravotnictví. 
Ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo 
zdravotnictví je autorem změny v oblasti 
dietního stravování. 

 4. Do zvláštní části odůvodnění k čl. I bodu 4 (příloha č. 3) 
doporučujeme doplnit podrobnější popis výpočtu počtu 
zaměstnanců v jednotlivých intervalech vydávaných obědů, zejména 
informaci o způsobu stanovení koeficientů uvedených v tabulkové 
části přílohy č. 3. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

 5. V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
doporučujeme nahradit údaje o průměrném počtu zaměstnanců 
údaji o průměrném počtu zaměstnanců přepočteném na plně 
zaměstnané. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
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Úřad vlády ČR – 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum a 
inovace 

Připomínka: 
V důvodové zprávě se k § 5 odst. 2 uvádí, že: „Navrženou právní 
úpravou se zařízení školního stravování umožní využívat i veřejně 
dostupné, avšak odborně garantované zdroje, které obsahují 
receptury, vzorové jídelníčky či návody na bezpečný způsob 
přípravy dietní stravy.“, nicméně dle našeho názoru nic takového z 
předmětného ustanovení neplyne. Doporučujeme v důvodové 
zprávě toto tvrzení jasněji doložit. 

Akceptováno 
upraven text §2 odst. 5 v tom smyslu, že při 
poskytování stravování v dietním režimu 
bude nutné používat pouze schválené 
receptury. Adekvátně tomu je  upraveno i 
odůvodnění. 

Jihomoravský kraj Zásadní připomínky: 
1) Z navrhovaného textu § 2 odst. 5 věty první vyhlášky 
navrhujeme vypustit slovo „vzorového“. Navržený text navozuje 
dojem, že v rámci školního stravování povinně vznikají vzorové 
jídelní lístky. Dosavadní právní úprava ani praxe však takový 
požadavek nepřináší. Jídelní lístky jsou v zařízení školního 
stravování nastavovány v souladu se sezonností potravin apod. 
Zavedení povinnosti zpracovávání vzorových jídelních lístků se tak 
jeví nadbytečnou až kontraproduktivní. 

Akceptováno jinak 
text ustanovení byl upraven v návaznosti na 
další připomínky. Stanoví se povinnost při 
poskytování dietního stravování používat 
schválené receptury. 

2) Přílohu č. 3 upravující minimální počty pracovních míst v 
zařízení školního stravování navrhujeme změnit tak, aby byla 
postižena i zařízení školního stravování nad 1000 průměrně denně 
uvařených obědů. V Jihomoravském kraji jsou zařízení školního 
stravování s vyšším průměrným denním počtem obědů než 
předpokládaný nejvyšší počet 1000. Stávající návrh tak tato zařízení 
zcela pomíjí a adresáty právní úpravy vystavuje zásadní nejistotě, 
jak se při aplikaci normy v jejich případě zachovat. 
 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

3) Přílohu č. 3 upravující minimální počty pracovních míst v 
zařízení školního stravování navrhujeme změnit tak, aby bylo 
zohledněno, podle našeho názoru, výsledné předimenzování počtu 
zaměstnanců zařízení školního stravování do počtu cca 20 
průměrného denního počtu obědů (zde se totiž promítá zejména u 
MŠ navýšení ve vztahu k počtu doplňkových jídel) a naopak 
výsledné poddimenzování minimálních počtů zaměstnanců zařízení 
školního stravování od 51 průměrného denního počtu obědů. U 
stravovacích zařízení by podle navržené úpravy došlo ke snížení 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
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stávajícího standardu minimálního počtu zaměstnanců, který 
považujeme za minimální, až o cca 1,55 úvazku, viz dále uvedený 
přehled v tabulce. Tím by byl dopad novely vyhlášky naprosto 
opačný než zamýšlený. Je také otázkou, zda navrhované skupinové 
rozvrstvení upravující minimální počty pracovních míst v zařízení 
školního stravování nemá mít hojnější škálu. 
 
Průměrný denní počet obědů Normativně rozpočtované 
úvazky Navrhovaný minimální počet pracovních míst  Rozdíl 
současného stavu a návrhu 
50 1,27 1,2 -0,07 
100 2,16 2 -0,16 
160 3,16 2,96 -0,2 
250 4,5 4,13 -0,37 
320 5,39 5 -0,39 
600 8,84 7,8 -1,04 
1000 13,35 11,8 -1,55 
 

4) Přílohu č. 3 upravující minimální počty pracovních míst v 
zařízení školního stravování navrhujeme změnit tak, aby byl 
průměrný denní počet obědů vypočten podle měsíce listopadu 
předchozího kalendářního roku a aby byly do počtu uvařených a 
vydaných obědů započítány jen obědy dětí, žáků a studentů atp., 
tedy strávníků, nikoli zaměstnanců. 
Tuto změnu textu odvíjíme od neřešené otázky, za které období je 
průměr podle vyhlášky počítán. Předpokládáme, že tím obdobím 
mělo být období vyučování předchozího školního roku. Takový návrh 
by však nezohledňoval časté zásadní změny ve výkonech zařízení 
školního stravování v následujícím školním roce, tedy od 1. září 
(rozšiřování škol apod.). Současně je naší metodou výpočtu průměr 
očištěn o období, kdy je poskytováno školní stravování, ale 
neprobíhá vzdělávání ve školách, čili období kterými by docházelo 
ke zkreslování průměrných počtů výkony ve dnech, které je třeba 
považovat za anomálie.  
Obědy zaměstnanců jsou z výpočtu průměrného denního počtu 

 
Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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obědů navrhovány k vyřazení z toho důvodu, že školní stravování 
není podle aktuální právní úpravy určeno zaměstnancům. 
Stravování zaměstnanců by tak mělo být financováno jiným 
způsobem a v navrhované vyhlášce by mělo být například 
konstatováno, že minimální počty pracovních míst v zařízení 
školního stravování nezohledňují stravování vlastních zaměstnanců, 
které musí být adekvátně zajištěno. 

Karlovarský kraj Domníváme se však, že by v této souvislosti mělo dojít rovněž ke 
změně ustanovení § 1 písm. t) vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských 
normativech, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je jednotkou 
výkonu 1 stravovaný. 

Minimální personální standard není vázán na 
normativní financování. 

Zlínský kraj 
iva.krizkova@kr-
zlinsky.cz  

Zásadní připomínky:     
1. Čl. I, bod 3. (§ 5 odst. 1) – navrhujeme na konec odstavce 1 
doplnit text v tomto znění:  
„Zákonný zástupce nezletilého strávníka nebo zletilý strávník 
může uhradit zálohu úplaty podle finančního normativu na delší 
časové období.“ 
 
Zdůvodnění: 
Navrhovanou úpravou doporučujeme rozšířit o možnost zasílat vyšší 
finanční částky, jako tomu bylo doposud. Rozumíme úmyslu 
zpracovatele zamezit vybírání záloh na stravné několik měsíců 
dopředu, nicméně na druhou stranu z praxe vyplývá, že zákonní 
zástupci nezletilých strávníků nebo zletilí strávníci využívají zcela 
dobrovolně možnosti zasílat vyšší zálohu úplaty za školní 
stravování, což by podle navrhované úpravy nebylo možné. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
. 

2. Čl. I, bod 4. (příloha č. 3) – navrhujeme upravit minimální 
počty pracovních míst v zařízeních školního stravování včetně věty 
první pod tabulkou takto: 
                                                  „Příloha č. 3 k vyhlášce č. 107/2005 
Sb. 
Minimální počty pracovních míst/přepočtených pracovních úvazků v 
zařízeních školního stravování 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
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Průměrný denní 

počet obědů*) 

Evidenční počet zaměstnanců 

do 20 1,00 

21-40 1,10 

41-50 1,20 

51 -160 0,016*počet obědů +0,4 

161-320 0,0128 *počet obědů+1 

321 - 1000 0,0105* počet obědů +1,8 

 

*)Průměrný denní počet uvařených a vydaných obědů ve školním 
stravování dětí, žákům a studentům a v závodním stravování 
vlastních zaměstnancům za období od 1. září do 30. června. Při 
výpočtu průměrného počtu se vychází z počtu varných dnů. 
Zdůvodnění: 
Domníváme se, že je nutné upravit minimální počty pracovních míst 
v zařízeních školního stravování podrobněji než v navrhované 
úpravě. U nižšího průměrného denního počtu obědů do 50 
rozčlenění na více skupin a naopak u vyššího průměrného denního 
počtu obědů navrhujeme změkčení navrženého znění. Dle našeho 
názoru je potřebné objektivně rozlišit výši úvazku při průměrném 
denním počtu obědů, např. 20 až 50, nebo obdobně tuto záležitost 
upravit u počtu s vyšším průměrným denním počtem obědů. 
Upozorňujeme, že navrhovaná úprava neřeší situaci, kdy průměrný 
denní počet obědů přesáhne 1000. 
Z důvodu prokazatelného definování průměrného denního počtu 
uvařených a vydaných obědů za období od 1. září do 30. června 
doporučujeme upřesnit tuto věc tím, že se vychází z počtu varných 
dnů. 

 Obecné zásadní připomínky: Konstatování 
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Jak je uvedeno v důvodové zprávě, 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 není jedinou 
překážkou ustanovení, že výběr potravin, receptur, sestavení 
jídelního lístku a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního 
stravování může provádět pouze nutriční terapeut. Překážkou je to, 
že přestože jsou počty zapsaných strávníků stravujících se v režimu 
dietního stravování již od roku 2015 vykazovány ve výkonovém 
výkaze Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování podle stavu 
k 31. 10., není tato činnost zafinancována z prostředků na přímé 
vzdělávací výdaje. Ve snaze zajistit tuto službu jsou zvýšené 
finanční nároky doposud hrazeny z vlastních prostředků organizací, 
z prostředků přidělovaných zřizovateli, nebo tuto činnost 
zabezpečovali zaměstnanci zařízení školního stravování díky 
zvýšenému pracovnímu úsilí bez nároku na zvýšení finančního 
ohodnocení. Navrhovaná úprava počítá s rozšířením okruhu osob 
oprávněných k posuzování a schválení receptur o lékaře a dále o 
nelékařské pracovníky v souladu s vymezením jejich činností, což 
lze považovat za pozitivní. Upozorňujeme však, že v konečné fázi 
lze předpokládat, že taková spolupráce mezi provozovateli 
stravovacích služeb a dotčeným lékařem může být dražší než 
doposud, jelikož vyplývá z podmínek finančního ohodnocení 
zdravotní služby za úplatu. Z důvodové zprávy lze dovodit, že novela 
vyhlášky počítá s primárním přenesením zodpovědnosti za 
poskytování dietního stravování na zařízení školního stravování 
provozovatele stravovacích služeb. Opět není počítáno s finančním 
dopadem, ani jinak řešeno, finanční pokrytí této činnosti z prostředků 
na přímé vzdělávací výdaje. 
Současná praxe ukazuje, že se potřeba dietního stravování 
především z řad dětí a žáků zvyšuje. Je proto nutné, aby v souvislosti 
s rozšířením možnosti poskytovat dietní stravování v zařízeních 
školního stravování bylo státem garantováno finanční pokrytí 
potřeby personálního zabezpečení této činnosti. 
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 Upozorňujeme, že návrh novely vyhlášky není kompatibilní s 
vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění 
pozdějších předpisů. Návrh novely vyhlášky počítá s tím, že 
rozhodným obdobím pro stanovení počtu zaměstnanců bude 
průměrný počet uvařených a vydaných obědů od 1. září do 30. 
června. Je třeba upozornit, že zjišťované údaje mají být použitelné 
až pro následující školní rok, kdy se počty strávníků v jednotlivých 
kategoriích mohou výrazně změnit. Novela neřeší situace, jak má 
zaměstnavatel, v jehož plné kompetenci zůstává rozhodování o 
obsazení zařízení školního stravování, postupovat v případě, že 
např. z důvodu nárůstu (poklesu) počtu vařených a vydaných porcí 
nebude schopen personálně zabezpečit. Vykazované členění a 
zjišťované údaje ve výkazu Z 17- 01 o činnosti zařízení školního 
stravování podle stavu k 31. 10. nebudou použitelné.  
Školy, které vykonávají činnost zařízení školního stravování, budou 
zatíženy další administrativou, protože se rozhodné období pro 
stanovení minimálních počtů pracovních míst liší od data 
statistického zjišťování. V navrhované příloze novely vyhlášky není 
zohledněna situace, kdy je připravováno dietní stravování apod. Pro 
zařízení školního stravování s právní subjektivitou nejsou v návrhu 
řešeny podmínky, kdy musí kompletně zajišťovat dozor nad 
strávníky, úklid školní jídelny apod.  
V dané situaci je jednou z možností nezavádět další formu 
zjišťování, ale provést úpravu formuláře výkazu Z 17-01 do takové 
podoby, kdy by bylo možné vykazované údaje použít pro potřeby 
stanovení výše úvazků v zařízeních školního stravování. Je třeba 
upozornit, že činnost zařízení školního stravování nespočívá pouze 
v uvaření a výdeji pokrmů. Jejich úkolem je dodržování náročných 
hygienických předpisů (HACCP, alergeny) a celkový nárůst 
administrativy. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

Pardubický kraj Výběr záloh na stravování pouze na 1 měsíc dopředu. Odůvodnění: 
Při vysokém  počtu strávníků si rodiče sami rozhodují, jak platit 
dětem obědy. Mají možnost vkládat větší částku peněz a postupně 
z toho čerpat obědy, objednávat  přes internet nebo terminály. 
Nemusí každý měsíc řešit nákup obědů a stát fronty před pokladnou, 

VYSVĚTLENO 
Vyhláška pouze zakazuje vymáhat stravné 
na delší dobu, než je určeno, nikoli, pokud 
rodiče mají zájem platbu dopředu provést, 
tak tuto platbu nepřijmout. 
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je to na jejich vlastním rozhodnutí. Strávníci využívají i služeb 
převodem bankou, kdy mi jim nemůžeme ani nechceme určovat, 
jakou částku mají posílat. 
 

Nemám snad ani tak připomínku – jen bych se chtěl ujistit o 
správnosti našeho výkladu jednoho bodu v navrhované změně 
Vyhlášky 107/2005 Sb. Nejprve popis našeho stávajícího nastavení 
v řádu naší provozovny: 1. možnost objednání je na 14 dnů dopředu, 
2. pokud má být objednávka provedena, je nutné mít zálohu na účtu 
strávníka alespoň v částce objednávaného (kredit po objednávce 
alespoň 0,- Kč, popřípadě kladný zůstatek). Praxe: Většina strávníků 
má nastaveny trvalé příkazy na náš účet, variabilním symbolem jsou 
platby automaticky párovány na příslušné účty strávníka, stav zálohy 
na stravné je udržován v částkách do 1000.-Kč. Jsou ale i výjimky - 
zákazníci pošlou jednorázový příkaz na vyšší částku- na internetu si 
poté objednávají, kontrolují... a je to jejich volba – zůstatek je nad  1 
500 – 2 000,- Kč. Vzhledem k tomu že si zákonný zástupce, nebo 
přímo žák volí sám z možnosti volby na 14 dnů a vzhledem k tomu 
že provozním řádem, nastaveným systémem nenutíme zákazníky k 
zasílání záloh vyšších než je k objednávání jídel  nutné a je to na 
jejich rozhodnutí... Nepředepisujeme výši stravného ani nevolíme 
žádná jídle při otevírání nového měsíce – nevraceli bychom zůstatky 
stravného nad případnou částku předpisu na kalendářní měsíc. V 
případě že by to na nás bylo požadováno – 1. Pro zákazníky: těžko 
vysvětlitelný krok zpět a navýšení nákladů na zasílání stravného, 2. 
Pro naši provozovnu: zbytečná zátěž pracností kontroly a zasílání 
záloh na stravné nad vyhláškou stanovený limit… a navýšení 
nákladů na bankovní poplatky. Náš výklad je tento: Kontrolní orgány 
v našem případě nebudou pociťovat nesoulad i v případě že 
zákazník sám rozhodne, zašle prostředky a že na účtu strávníka 
bude vyšší zůstatek než je zapotřebí na stravné jednoho měsíce... 
Není-li tomu tak - dát ve vyhlášce jasně na vědomí že se to týká 
požadovaného předpisu na zálohu stravného. 

VYSVĚTLENO 
Dotaz výše 

Omezení výběru záloh pouze na 1 měsíc dopředu. Ve svém okolí 
neznám jednu jedinou jídelnu, který by nařizovala výběr záloh - 

AKCEPTOVÁNO A VYSVĚTLENO 
Dle MŠMT praxe, která je zjištěná 
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pouze doporučují částku. Strávníci mají možnost podle svého 
uvážení a finančních možností posílat peníze převodem ze svého 
účtu, jestli pošlou celou částku na celý rok nebo jen na půl měsíce, 
je jejich volba. Potřebují pouze dostatečný kredit, aby si byli schopni 
objednat oběd. Tato změna ve vyhlášce je z mého pohledu 
zbytečná. 

monitoringem ČŠI je tato regulace potřebná. 

Ještě bychom doplnili v § 5 konec odstavce 1 – pokud se strávník 
nerozhodne sám zaplatit zálohu vyšší než na následující měsíc. 
Máme spoustu strávníků, kdy rodiče ve ŠJ Přelouč zaplatí zálohu na 
víc měsíců, protože jim to vyhovuje a pak jen objednávají přes 
internetový portál, který jim ŠJ zpřístupní. 

VYSVĚTLENO 
Viz výše 

Jediné co v novele vyhlášky poněkud chybí, je že se zároveň 
neupraví spotřební koš. Už v roce 2015 když se vyhláška po dlouhé 
době konečně dočkala novelizace (v souvislosti s dietním 
stravováním), byly odezvy na to, proč se neotevřela otázka 
spotřebního koše. Bezesporu je dobře, že spotřební koš existuje. 
Smyslem spotřebního koše je zajistit potřebné živiny, zdravou, 
pestrou a vyváženou stravu. Což se díky němu více či měně 
jídelnám daří. A ve světě nám naše školní stravování mohou jen 
závidět. Přesto několik mých postřehů z praxe ke spotřebnímu koši: 
1. Z příloh jsou ve spotřebním koši uvedeny pouze brambory, a to v 
relativně velkém množství. Proč jsou sledovány zrovna jen brambory 
a nejsou sledovány i ostatní přílohy  - rýže, těstoviny, popřípadě 
jejich netradiční, ale zdravé alternativy. 2. dvě kategorie spotřebního 
koše se týkají mlékárenských výrobků – mléko tekuté a mléčné 
výrobky. Povinné množství je dost velké 300 g/dítě a den v MŠ. 
Mléko na přípravu pokrmů nelze používat denně, a které z 3-6 letých 
dětí denně vypije 3 dcl mléka?  Pro splnění spotřebního koše v ZŠ 
je doporučováno dávat dětem denně k obědu jako jeden z nápojů na 
výběr mléko. Ale kdo zapije knedlo, vepřo, zelo, svíčkovou, 
hrachovou kaši nebo rybí závitek hrnkem mléka? Kuchařky to pak 
vylévají do odpadu. A navíc co dá dětem krabicové mléko upravené 
tak, že má trvanlivost několik měsíců? Také se v posledních letech 
zvyšuje počet dětí s alergií na bílkovinu kravského mléka a dětí s 
laktózovou intolerancí. 3. Spotřební koš sleduje množství tuků a 

NENÍ PŘEDMĚTEM VYHLÁŠKY 
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cukrů, ale nesleduje už množství soli. 

Pro stanovení minimálního personálního standardu musí být 
zohledněny všechny okolnosti, které ovlivňují potřebnost 
personálního zajištění funkčního provozu. Mzdové náklady školních 
jídelen jsou hrazeny ze státního rozpočtu a provozní výdaje hradí 
zřizovatel, jedná se o veřejné finance. Nelze tedy stanovit minimální 
standard počtu pracovníků a následně konstatovat, že vyšší počet 
nutných zaměstnanců dofinancuje zaměstnavatel, popř. zřizovatel. 
V tomto případě pojem „minimální standard“, když nelze zajistit 
funkční provoz, ztrácí význam. 
Pro zajištění provozu je nutné přihlédnout zejména: 
a) k délce provozu školní jídelny od 5:00 do 20:15 s ohledem na 
pracovní dobu zaměstnanců dle zákoníku práce (příplatek za práci 
v noci, směnnost…) a výdej snídaní od 6:00, aby žáci stihli výuku 
nebo odborný výcvik, odbornou praxi ve firmách. 
b) ke zvýšeným nárokům na úklid prostor – údržba a úklid jídelny po 
snídani, obědu a večeři 
c) mytí nádobí po každém výdeji stravy 
d) opětovná příprava pracovního prostoru pro přípravu stravy 
e) dodržování hygienických norem pro uchovávání a zpracování 
potravin 
f) dodržování bezpečnosti práce, pokud klesne výpočet pracovního 
úvazku pod 2 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

Příloha č. 3 se zabývá výpočtem pracovních úvazků, založený pouze 
na počtu uvařených/ vydaných obědů. 
Připomínka 1 
Pokud má provozovatel plně zabezpečit plnění úkolů podle 
provozních podmínek, nemůže být stanoven minimální personální 
standard pouze podle počtu uvařených obědů a jeho přepočet pro 
úvazky na přípravu snídaní a večeří, aniž by předkladatel novely 
rozlišil další nároky pro zajištění celodenního stravování u 
ubytovacích školských zařízeních (nikoliv školy). Tento typ 
stravovacího zařízení příloha č. 3 vyhlášky neřeší. 
Takto předložený návrh je použitelný pouze pro školní jídelny, které 
připravují jen obědy (samostatné školní jídelny, ŠJ u škol) nebo mají 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
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výrazně vyšší počet připravovaných obědů než ostatních jídel (SŠ s 
domovem mládeže), a u školních jídelen, které připravují maximálně 
50 obědů (MŠ, malé ZŠ). Pokud bude stanovený přepočet 
koeficientem z jiného druhu jídla, vždy bude docházet k vyššímu 
zkreslení výsledků. 
Ve výkazu Z 17-01 se uvádí počtu uvařených /vydaných snídaní i 
večeří. Je zcela nelogické, proč se používají výpočty koeficientem v 
přepočtu z uvařených obědů, když data (počet snídaní i večeří) jsou 
k dispozici. 

Příloha č. 3 vychází při stanovení evidenčního počtu zaměstnanců 
školní jídelny z průměrného denního počtu uvařených/vydaných 
obědů za období od 1. září do 30. června. Počet uvařených jídel 
během školního roku kolísá z důvodů vyhlášení ředitelského volna 
na školách, praxí a odborných výcviků žáků, exkurzí, lyžařských a 
sportovních kurzů, studijního volna před maturitní či závěrečnou 
učňovskou zkouškou a dřívějším odchodem končících maturantů a 
učňů. 
Při takto pojatém výkonu školní jídelny dochází k jeho výraznému 
optickému snížení a minimální počet pracovních míst bude 
nedostatečný. Efektů odstranění disproporcí mezi jednotlivými kraji, 
stabilizaci zařízení školního stravování, zefektivnění jejich provozu a 
systémového ozdravění školního stravování jako celku, kterých 
chtělo MŠMT dosáhnout, pravděpodobně dosaženo nebude. Přitom 
je naprosto logické, že stav zaměstnanců školní jídelny musí být 
nastaven nikoliv na průměrný denní počet jídel, ale na maximální 
možný počet jídel podle přihlášených strávníků, tzn. na stav uvedený 
v zahajovacím výkazu Z 17-01. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

Mimo snídaně není stanoven koeficient pro přepočet doplňkového 
jídla – přesnídávku, svačinu a druhou večeři, které v souladu s 
vyhláškou připravujeme. Doplňková jídla jsou započítána ve 
finančním limitu a započítána do spotřebního koše. Pracovní činnosti 
spojené s jejich tvorbou samozřejmě jsou, musí se nanormovat, 
potraviny vydat ze skladu, uskladnit, zpracovat, připravit, vydat a po 
výdeji umýt nádobí aj. 

 Minimální personální standard – vypuštěno 
z návrhu 

Opravné koeficienty ve směnném provozu (není dle zákoníku práce) Minimální personální standard – vypuštěno z 
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jsou pro snídani 0,3 a pro večeři 0,7. Ani u jednoho opravného 
koeficientu nejsou zohledněny všechny činnosti, které se musí v 
souvislosti s přípravou stravy vykonávat. Zajištění celodenního 
stravování je výrazně znevýhodněno oproti přípravě pouze obědů. 
Pro přepočet opravným koeficientem je reálné použít pro snídani 0,6 
a pro večeři 0,8, který se blíží provozu i tak poddimenzovanému 
současnému stavu zajištění (viz tab. 2b). Provoz od 5:00 do 20:15 
zasahuje do kategorie noční práce (5:00 – 6:00), tzn. příplatek za 
práci v noci. 

návrhu 

Olomoucký kraj K § 3 odst. 8, respektive k příloze č. 3 vyhlášky – z hlediska 
opravných koeficientů ve směnném provozu doporučujeme použít 
koeficient 0,5 pro snídaně a 1 pro večeře, a to s ohledem na nutnost 
plně zabezpečit plnění úkolů zařízení školního stravování i 
s ohledem na požadavek bezpečnosti práce 

 Minimální personální standard – vypuštěno 
z návrhu 

K § 5 odst. 1, věta druhá – za slova „pouze na následující měsíc“ 
doporučujeme doplnit následující větu: „s tím není dotčena možnost 
přijmout při platbě předem zálohu dobrovolně poskytnutou na období 
delší než 1 měsíc“, tak, aby bylo zřejmé, že v případě, kdy bude 
záloha dobrovolně poskytnuta na delší časové období, nebude za 
tuto skutečnost zařízení školního stravování či provozovatel 
stravovacích služeb nijak postihován. Přitom je třeba podotknout, že 
v řadě případů je záloha poskytována dobrovolně právě na období 
delší než jeden měsíc. 

AKCEPTOVÁNO A VYSVĚTLENO 
Viz výše 

Moravskoslezský kraj  Bez připomínek 

Jihočeský kraj K Příloze 3 - minimálnímu počtu pracovních míst v zařízení školního 
stravování: 
1. Návrh není v systémovém souladu s vyhláškou č. 492/2005 
Sb., o krajských normativech, ve které je jednotkou výkonu podle § 
1 písmeno s) jeden stravovaný a rozhodným pro stanovení počtu 
zaměstnanců je ukazatel No, kterým je počet stravovaných na 
jednoho zaměstnance. V návrhu připomínkované vyhlášky se počet 
zaměstnanců, byť minimální, stanovuje z průměrného denního počtu 
uvařených a vydaných obědů.   

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

2. Pokud má být podle návrhu vyhlášky stanoven počet 
zaměstnanců podle průměrného počtu uvařených a vydaných obědů 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
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od 1. září do 30. června, tedy za školní rok, pak takové hodnoty lze 
využít pro stanovení počtu zaměstnanců vždy až v následujícím 
školním roce. V následujícím školním roce však mohou být počty 
strávníků a tedy i uvařených a vydaných obědů zásadně jiné, než 
jaké by odpovídaly průměru od 1. září do 30. června.  Počty dětí, 
žáků a studentů a tedy i stravovaných se mezi jednotlivými školními 
roky mnohdy významně mění. 

3. Pokud by bylo možné předpokládat, že počet stravovaných 
odpovídá průměrnému počtu vydaných obědů, pak lze počty 
zaměstnanců stanovené pomocí No a podle vzorců v příloze č. 3 
navrhované vyhlášky vzájemně porovnat. Výsledkem porovnání je 
skutečnost, že v pásmu stravovaných od 50 výše jsou hodnoty 
normativního počtu zaměstnanců v Jihočeském kraji, a stejně jak 
ukazuje graf i v ostatních krajích s výjimkou jediného kraje, vyšší než 
odpovídá minimálnímu počtu pracovních míst podle návrhu 
vyhlášky. Například zejména pro zařízení školního stravování s 
počtem strávníků vyšším než 500 stravovaných je normativní počet 
zaměstnanců v Jihočeském kraji o více jak 10 % vyšší a přes tuto 
skutečnost, vyžaduje splnění úkolů plynoucích za zajištění školního 
stravování normativním počtem pracovníků vynaložení jejich 
mimořádného úsilí. Minimální počty pracovních míst stanovené v 
návrhu vyhlášky by měly být vyšší, zejména v pásmu pro vyšší 
průměrné počty vydaných obědů. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

4. Vyhláška se odkazuje na opravné koeficienty, použité pro 
příslušné jídlo (snídaně, večeře nebo doplňkové jídlo). Tyto opravné 
koeficienty pro příslušná jídla nejsou v souladu s členěním, 
uvedeným ve výkazu o činnosti zařízení školního stravování Z17-01, 
kde je rozlišen oběd, oběd a doplňkové jídlo, jen doplňkové jídlo, 
celodenní stravování, celodenní stravování bez oběda. Příkladně 
opravný koeficient pro celodenní stravování by byl roven 2, (0,3 + 
1,0 +0,7), případně 2,25 (0,3 + 0,25 + 1,0 + 0,7). Opravné koeficienty 
pro rozdělení služeb samostatně na vývařovnu a výdejnu odpovídají 
dosavadní praxi, a to jak v rozlišení pro mateřské školy (0,33/0,67), 
tak také pro základní i střední školy (0,25/0,75). 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

5. Pozitivním v návrhu je stanovení evidenčního počtu  Minimální personální standard – vypuštěno 
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zaměstnanců v zařízeních školního stravování do počtu 50 
průměrně denně uvařených a vydaných obědů na hodnotu 1,2 
úvazku. Tato výše úvazku odpovídá dosud používanému normativu 
pro 50 strávníků a je vhodné ji v souladu s návrhem vyhlášky pro 
nižší průměrné počty vydaných obědů nesnižovat. 

z návrhu 

Královéhradecký kraj K příloze č. 3 – Minimální počty pracovních míst v zařízení školního 
stravování 
- Příliš velké rozpětí v tabulce u poslední skupiny 321 – 1000, 
pro školní jídelny s počtem obědů do 600 je takto vypočítaný 
minimální počet pracovních míst likvidující. Při tomto počtu se opět 
zvýší používání polotovarů a konveniencí. 
 
- Do textu za tabulku doplnit: 
„Minimální počet pracovních míst uvedený v tabulce platí pro jídelny, 
které připravují jedno jídlo.“ 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

MHMP ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

K předkládací zprávě, odst. 2: 

Závěrečná zpráva, čl. 1.5 Popis cílového stavu; čl. 4.3 Dietní 

stravování: 

Návrh novely vyhlášky dle předkládací zprávy, odůvodnění a 

závěrečné zprávy rozšiřuje okruh osob, které budou posuzovat 

dietní školní stravování. Vzhledem k tomu, že navrhované profese 

nemají k požadovaným činnostem odpovídající vzdělání, nerozšiřují 

možnosti zařízením školního stravování poskytovat dietní stravu.  

Tedy rozšířením okruhu osob dle navrženého znění nelze zajistit 

posouzení a schvalování receptur, protože k tomu tyto osoby nemají 

potřebnou kvalifikaci a vzdělání (vycházíme z profilů absolventů). 

Máme zkušenosti, že správně nastavený systém dietního školního 

stravování vedl ke zlepšení zdravotního stavu strávníků. 

Neakceptováno  
 
Rozšíření okruhu osob, které budou moci 
schvalovat receptury, nebo kteří budou 
garanty odborných zdrojů vztahujících se k 
recepturám pokrmů nabízených v rámci 
dietního stravování, je v souladu se zákonem 
 č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou  
č. 185/2009 Sb., a to pro lékaře se 
specializovanou způsobilostí a lékaře se 
zvláštní odbornou způsobilostí v příslušných 
oborech, kteří disponují potřebnými 
odbornými předpoklady v oblasti výživy. Na 
rozdíl od nutričního terapeuta, který získává 
odbornou způsobilost v rámci 
pregraduálního vzdělávání, lékaři ve 
vyjmenovaných oborech získávají 
specializovanou nebo zvláštní 
specializovanou způsobilost. Zdůrazňujeme, 
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Nezaznamenali jsme ani případ, kdy by byl nutriční terapeut obtížně 

k sehnání.  

Navržené řešení povede jen k dalšímu šíření dezinformací 

prostřednictvím různých výkladů a ke zhoršení kvality poskytované 

služby. 

Požadujeme větu odstavce 2: „Tím dojde k rozšíření možnosti 

zařízení školního stravování poskytovat dietní stravování“ 

z Předkládací zprávy vypustit a následně upravit i celý materiál. 

že stravování je součástí léčebného režimu.  
Případné šíření dezinformací o dietním 
stravování nemá souvislost s navrhovanou 
právní úpravou. 
Je upraven text §2 odst. 5 v tom smyslu, že 
při poskytování stravování v dietním režimu 
bude nutné používat pouze schválené 
receptury, a adekvátně tomu bylo upraveno 
odůvodnění 
 
Akceptováno jinak  
Upraven text §2 odst. 5 a v návaznosti na to 
i odůvodnění. 

Návrh vyhlášky § 2 odstavec 5: 

sestavení vzorového jídelního lístku: nemá logiku ve vazbě na 

ostatní uvedené požadavky. 

Požadujeme z § 2 odst. 5 vypustit slovo VZOROVÝ. 

Akceptováno jinak 
text ustanovení byl upraven v návaznosti na 
další připomínky. 

Návrh vyhlášky § 2 odstavec 5 písmeno b) c): 

Odbornosti uvedené pod bodem b) a c) nemají k požadovaným 

činnostem dle bodu 5 potřebné vzdělání ani kvalifikaci (lze doložit 

profily absolventů a obsahem vzdělávání).  

K činnostem uvedeným v odstavci 5 má v ČR odpovídající vzdělání 

pouze nutriční terapeut. Požadavek na činnost nutričního terapeuta 

ve vazbě na poskytované dietní stravování je legislativně zakotvena 

zákonem 96/2004 v platném znění. 

Pokud dojde k realizaci k doplnění o navržené odbornosti, může 

dojít k ohrožení strávníků s dietními potřebami, protože nově 

navržené profese nemají k této činnosti potřebné znalosti a 

kvalifikaci.   

Požadujeme § 2 odst. 5 písm. b) a c) z návrhu novely vypustit a 

Neakceptováno 
Rozšíření okruhu osob, které budou moci 
schvalovat receptury, nebo kteří budou 
garanty odborných zdrojů vztahujících se k 
recepturám pokrmů nabízených v rámci 
dietního stravování, je v souladu se zákonem  
č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou  
č. 185/2009 Sb., a to pro lékaře se 
specializovanou způsobilostí a lékaře se 
zvláštní odbornou způsobilostí v příslušných 
oborech, kteří disponují potřebnými 
odbornými předpoklady v oblasti výživy. 
Na rozdíl od nutričního terapeuta, který 
získává odbornou způsobilost v rámci 
pregraduálního vzdělávání, lékaři ve 
vyjmenovaných oborech získávají 
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následně upravit i celý materiál. specializovanou nebo zvláštní 
specializovanou způsobilost. Zdůrazňujeme, 
že stravování je součástí léčebného režimu. 

Návrh vyhlášky 

Zákon 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. 

Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání 

lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných 

kurzů, ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto předpisy nemají vztah k potřebné kvalifikaci. Profese nejsou 

vzdělány a kvalifikovány v oblasti dietního stravování ve smyslu 

výběru potravin, technologických postupů jejich zpracování, 

sestavení receptur a jídelních lístků. 

Požadujeme zákon č. 95/2004 Sb. a vyhlášku č. 185/2009 Sb. 
z návrhu vypustit a následně upravit celý materiál. 

Neakceptováno 
V souvislosti s návrhem vyhlášky jde zřejmě 
o připomínku k poznámce pod čarou.  
Viz odůvodnění k § 2 odst. 5 písm. b) a c). 

Návrh vyhlášky § 4 odst. 1 písm. c): 

obědem se rozumí polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a 

případně doplněk (salát, dezert, ovoce), 

Předkrm je vzhledem k edukativnímu významu školního stravování 

nelogická součást oběda, patří do specializované výuky hotelových 

škol, ale není standardní součástí školního oběda, skladba stravy 

obsahující předkrm není adekvátní objemem konzumované stravy 

pro věkové kategorie do 15 let. 

Požadujeme z § 4 odst. 1 písm. c) vypustit slovo „PŘEDKRM“. 

NENÍ PŘEDMĚTEM VYHLÁŠKY 

Závěrečná zpráva, čl. 1.2 Definice problému: Neakceptováno  
I když je pravda, že uvedené chybné 
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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. 

Z praxe víme, že největší problém nezpůsobuje toto ustanovení, ale 

jeho chybná interpretace a následné dezinformace, které se šíří v 

terénu, např.: nutnost samostatných, oddělených prostor pro 

přípravu dietní stravy, informace o nutnosti zvláštní mikrovlnné 

trouby, speciálního nádobí a nepodložené zprávy o finanční 

náročnosti nastavení systému apod. Zkušenosti školních jídelen, 

které dietní systém implementují, je opačný. 

Požadujeme doplnit: …..představují značnou překážku 
dezinformace k ustanovení,……… 

interpretace, které se vztahují k způsobu 
přípravy dietních pokrmů, byly v terénu, tzn. 
ve školních jídelnách, zaznamenány, nemají 
souvislost s navrhovanou právní úpravou.  
Je upraven text §2 odst. 5 v tom smyslu, že 
při poskytování stravování v dietním režimu 
bude nutné používat pouze schválené 
receptury. 

Liberecký kraj  
 
 
 

na základě dopisu č.j. MSMT-36505/2015-10 ze dne 4.1.2017 
posíláme připomínky Libereckého kraje k návrhu vyhlášky, kterou se 
mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění 
pozdějších předpisů: 
Novelou vyhlášky č. 107/2004 Sb., o školním stravování, bylo 
umožněno poskytování dietního stravování v režimu školního 
stravování.  Nutriční terapeut je dle vyhlášky jediná osoba, 
oprávněná provádět veškeré úkony spojené s výběrem potravin, 
receptur, sestavením jídelního lístku a způsobem přípravy jídel 
vydávaných v rámci dietního stravování. Odůvodňováno to bylo 
především tím, že je pro každou dietu třeba stanovit, jaké má mít 
podmínky pro výrobu jídel, to znamená sortiment používaných 
surovin, technologické postupy atd.  MŠMT deklarovalo, že školní 
stravování jako jediné v rámci veřejného stravování řeší dietní 
stravování systémově – tzn. jednotně, s jasně formulovanými 
podmínkami odborné garance.  
Je tedy zarážející, že náhle již výše uvedené nemá být vyžadováno 
a jasný požadavek na kvalifikaci není žádoucí.  Vyhláška č. 55/2011 
Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků v ustanovení § 14  a § 110 jasně vymezuje jednotlivé 

Neakceptováno 
Rozšíření okruhu osob, které budou moci 
schvalovat receptury, nebo kteří budou 
garanty odborných zdrojů vztahujících se k 
recepturám pokrmů nabízených v rámci 
dietního stravování, je v souladu se zákonem 
č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou č. 
185/2009 Sb., a to pro lékaře se 
specializovanou způsobilostí a lékaře se 
zvláštní odbornou způsobilostí v příslušných 
oborech, kteří disponují potřebnými 
odbornými předpoklady v oblasti výživy. 
Na rozdíl od nutričního terapeuta, který 
získává odbornou způsobilost v rámci 
pregraduálního vzdělávání, lékaři ve 
vyjmenovaných oborech získávají 
specializovanou nebo zvláštní odbornou 
způsobilost. Zdůrazňujeme, že stravování je 
součástí léčebného režimu. 
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činnosti,  které jsou zdravotničtí pracovníci v rámci své 
specializované způsobilosti oprávněni provádět. Osobou 
kvalifikovanou pro řešení a posuzování dietního stravování je 
nutriční terapeut.    

Z navrhovaného znění ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky o školním 
stravování vyplývá, že vyjmenované osoby pouze „posoudí“, nikoliv 
„provedou“, což bude mít pro samotnou praxi zásadní dopad.  
Vedoucí zařízení školního stravování se dostanou do situace, kdy 
budou stejně odkázány na odborného pracovníka, který jim dle 
potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost vybere potraviny, 
receptury, sestaví jídelní lístky a stanoví způsob přípravy jídel 
vydávaných v rámci dietního stravování a následně je případně 
posoudí ještě lékař se specializovanou nebo zvláštní odbornou 
způsobilostí, a to bez ohledu na to, zda je vůbec z hlediska platné 
právní úpravy tyto činnosti oprávněn provádět.  

Akceptováno jinak 

text ustanovení byl upraven v návaznosti na 

další připomínky. Bude schvalováno složení 

pokrmu podávaného v rámci dietního 

stravování 

S navrhovanou novelou nesouhlasíme a navrhujeme zachování 
současného stavu, a to v zájmu zachování jednotného systému 
dietního stravování v rámci školního stravování. Osobou 
odpovědnou za výběr potravin, receptur, sestavení vzorového 
jídelního lístku a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního 
stravování má být nadále nutriční terapeut, který jediný je k této 
činnosti oprávněn. 
Domníváme se, že pokud se touto problematikou bude zabývat 
široká škála zdravotnických pracovníků vyjmenovaných v novele 
vyhlášky, dojde k různému pohledu na přípravu dietní stravy, což by 
vedlo k nepřiměřeným nárokům na zaměstnance školních jídelen. 
Jedná se o zásadní připomínku. 

Neakceptováno  
Rozšíření okruhu osob, které budou moci 
schvalovat receptury, nebo kteří budou 
garanty odborných zdrojů vztahujících se k 
recepturám pokrmů nabízených v rámci 
dietního stravování, je v souladu se zákonem 
č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou č. 
185/2009 Sb., a to pro lékaře se 
specializovanou způsobilostí a lékaře se 
zvláštní odbornou způsobilostí v příslušných 
oborech, kteří disponují potřebnými 
odbornými předpoklady v oblasti výživy. 

Plzeňský kraj Zásadní připomínka 
Ke znění ustanovení § 2 odst. 5 návrhu vyhlášky 
Vyjmout slovo „vzorového“ – školní jídelna při sestavování jídelních 
lístků využívá nabídky trhu např. sezónních potravin a tak není 
žádoucí opakovat jídla v pravidelných intervalech. 
Ponechat pouze písmeno a) písmeno b) a c) vypustit z důvodů 
velkého rozvolnění osob posuzujících oblast dietního stravování 

Akceptováno jinak 
Text návětí § 5 odst. 2 byl upraven v 
návaznosti na jiné připomínky. Bude 
schvalováno složení pokrmu podávaného v 
rámci dietního stravování. 
 
Neakceptováno 
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poskytovaného ve školních jídelnách. K  § 2 odst. 5 písm. b) a c) 
Rozšíření okruhu osob, které budou moci 
schvalovat receptury, nebo kteří budou 
garanty odborných zdrojů vztahujících se k 
recepturám pokrmů nabízených v rámci 
dietního stravování, je v souladu se zákonem 
č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou č. 
185/2009 Sb., a to pro lékaře se 
specializovanou způsobilostí a lékaře se 
zvláštní odbornou způsobilostí v příslušných 
oborech, kteří disponují potřebnými 
odbornými předpoklady v oblasti výživy. 
Na rozdíl od nutričního terapeuta, který 
získává odbornou způsobilost v rámci 
pregraduálního vzdělávání, lékaři ve 
vyjmenovaných oborech získávají 
specializovanou nebo zvláštní odbornou 
způsobilost. Zdůrazňujeme, že stravování je 
součástí léčebného režimu. 

Zásadní připomínka 
Ke znění ustanovení § 3 odst. 8 návrhu vyhlášky 
Jelikož má být podle návrhu vyhlášky stanoven počet zaměstnanců 
podle průměrného počtu uvařených a vydaných obědů od 1. září do 
30. června, tedy za školní rok, takové hodnoty lze využít pro 
stanovení počtu zaměstnanců vždy až v následujícím školním roce, 
kde však mohou být počty strávníků a i uvařených a vydaných obědů 
rozdílné, než jaké počty by odpovídaly průměru od 1. září do 30. 
června. Počty dětí, žáků a studentů a ostatních stravovaných se 
mezi jednotlivými školními roky mnohdy významně mění. 
-Žádáme stanovit v jednotlivých navrhovaných pásmech v příloze č. 
3, spojitou funkční závislost počtu zaměstnanců na průměrném 
denním počtu obědů.  
Důvodem jsou velké výkyvy vzhledem ke skutečným potřebám ve 
ŠJ. Např. v pásmu do 50 obědů vznikají velké rozdíly u ŠJ, kdy při 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
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15ti vařených obědech je navrhovaný minimální počet pracovních 
míst nadhodnocený, zatímco od přípravy 40ti obědů začíná být 
navrhovaný minimální počet pracovních míst nedostatečný.  
-Ve školních jídelnách, které vaří cca 250 a více jídel by podle návrhu 
vyhlášky docházelo ke snižování pracovních úvazků v přímé 
úměrnosti ke zvyšování počtu připravovaných jídel. Standard 
nepokrývá plně potřeby ŠJ s vyšším počtem strávníků ani přesto, že 
většina školních jídelen připravuje více druhů jídel na výběr. 

Zásadní připomínka 
Ke znění ustanovení § 5 odst. 1 návrhu vyhlášky 
Navrhujeme formulaci ……v maximální výši úplaty podle finančního 
normativu, a to ve výši 1,5 násobku finančního normativu 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Zásadní připomínka 
Ke znění přílohy č. 2 stávající vyhlášky 
Zařadit kategorii 7letých dětí v MŠ včetně pitného režimu, využít 
možnosti novely vyhlášky ke zvýšení horní hranice finančních limitů 
na nákup potravin 

NENÍ PŘEDMĚTEM VYHLÁŠKY 

Vysočina 1. Návrh předpisu neodpovídá systémovému souladu s 
vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, v platném 
znění, ve které je jednotkou výkonu podle § 1 písmeno s) jeden 
stravovaný a rozhodným pro stanovení počtu zaměstnanců je 
ukazatel No, kterým je počet stravovaných na jednoho 
zaměstnance. V připravovaném návrhu vyhlášky se počet 
zaměstnanců, i když minimální, stanovuje z průměrného denního 
počtu uvařených a vydaných obědů (včetně závodního stravování 
vlastních zaměstnanců). 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

2. Jelikož má být podle návrhu vyhlášky stanoven počet 
zaměstnanců podle průměrného počtu uvařených a vydaných obědů 
od 1. září do 30. června, tedy za školní rok, takové hodnoty lze využít 
pro stanovení počtu zaměstnanců vždy až v následujícím školním 
roce, kde však mohou být počty strávníků a i uvařených a vydaných 
obědů rozdílné, než jaké počty by odpovídaly průměru od 1. září do 
30. června. Počty dětí, žáků a studentů a stravovaných se mezi 
jednotlivými školními roky mnohdy významně mění. Do školního 
stravování jsou nově zahrnuti pro stravování i zaměstnanci vlastního 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
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zařízení, což plně neodpovídá doposud jinak koncipovanému 
závodnímu stravování a jeho úhradě v příspěvkových organizacích 
územních celků (z. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 
prováděcí vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní 
stravování, ve znění pozdějších předpisů). 

3. Počet stravovaných odpovídá průměrnému počtu vydaných 
obědů, pak lze počty zaměstnanců stanovené pomocí No a podle 
vzorců v příloze č. 3 navrhované vyhlášky vzájemně porovnat. 
Výsledkem porovnání údajů je skutečnost, že stravovaných od 50 
výše jsou hodnoty normativního počtu vyšší, než odpovídá 
minimálnímu počtu pracovních míst podle návrhu vyhlášky. 
Například zejména pro zařízení školního stravování s počtem 
strávníků vyšším než 300, 500, 700 stravovaných je normativní 
počet zaměstnanců v průměru o více jak 10 % vyšší. Minimální počty 
pracovních míst stanovené v návrhu vyhlášky by měly být vyšší, 
zejména v pásmu pro vyšší průměrné počty vydaných obědů. 

 Minimální personální standard – vypuštěno 
z návrhu 

4. Vyhláška se odkazuje na opravné koeficienty, použité pro 
příslušné jídlo (snídaně, večeře nebo doplňkové jídlo). Tyto opravné 
koeficienty pro příslušná jídla nejsou v souladu s členěním, 
uvedeným ve výkazu o činnosti zařízení školního stravování Z17-01, 
kde je rozlišen oběd, oběd a doplňkové jídlo, jen doplňkové jídlo, 
celodenní stravování, celodenní stravování bez oběda a budou 
představovat nové podklady pro výpočet a porovnání v celokrajské 
úrovni. Opravný koeficient pro celodenní stravování by byl roven 2, 
(0,3 + 1,0 +0,7). Při celodenním stravování by tedy vycházel počet 
pracovních míst na dvojnásobek obědů bez zohlednění odlišného 
počtu ostatních hlavních jídel (večeří) a doplňkových jídel. Opravné 
koeficienty pro rozdělení služeb samostatně na vývařovnu a výdejnu 
odpovídají dosavadní praxi, a to jak v rozlišení pro mateřské školy 
(0,33/0,67), tak také pro základní i střední školy (0,25/0,75). 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

5. Jako výhodné pro zařízení školního stravování se může jevit 
v návrhu vyhlášky stanovení evidenčního počtu zaměstnanců v 
zařízeních školního stravování do počtu 50 stravovaných a 
průměrně denně uvařených a vydaných obědů na hodnotu 1,2 
úvazku. Pokud bude stát garantovat, že od 13 stravovaných a 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
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následně od 20, 30, 40 stravovaných plně finančně pokryje rozsah 
pracovních míst na 1,2, je akceptovatelné. Doposud krajské 
normativy vycházely ze skutečných potřeb těchto malých zařízení a 
pracovní místa dosahovala neplného pracovního úvazku (0,65, 0,80, 
0,90). 

6. Úprava vyhlášky nenese stopy úpravy pro ta zařízení, která 
zabezpečují školní dietní stravování, buď ve zvýhodněném 
personálním standardu, nebo jeho finančním pokrytí. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

7. Rozšíření posuzovatelů dietního stravování z řad lékařských 
specialistů a lékařů se zvláštní odbornou způsobilostí lze vítat, 
domníváme se však, že v konečné fázi může být i taková spolupráce 
mezi provozovatelem stravovací služby a dotčeným lékařem dražší 
než doposud, jelikož vyplývá z podmínek finančního ohodnocení 
zdravotní služby za úplatu. 

Konstatování 

Svaz měst a obcí Obecně nesouhlasíme s předkládanou novelou vyhlášky č. 
107/2005 Sb., protože nespatřujeme v její novelizaci žádný 
podstatný přínos pro školní stravování, naopak bude znamenat další 
ztížení poskytování dietního stravování, zvýšenou administrativu a 
především zvýšené náklady. 

KONSTATOVÁNÍ 
Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
Dietní stravování – jedná se o rozšíření 
možnosti a tedy bude záležet na řediteli 
školy, školského zařízení, kterou 
z nabízených možností si vybere. 

K Čl. I -  Rozšíření okruhu osob oprávněných k posuzování a 

schválení výběru potravin, receptur, jídelníčku pro dietní stravování 

- § 2 odst. 5 

Kromě výčtu osob zakotvit v legislativě i způsob jejich financování.  

Odůvodnění: 

Rozšíření okruhu osob sice vítáme, zcela však chybí řešení jejich 

financování. Hrazení služeb vyhláškou jmenovaných odborníků 

vzniknou právnické osobě vykonávající činnost zařízení školního 

stravování další náklady. V rámci ČR půjde ročně o částky v řádech 

miliónů, které budou hrazeny buď z prostředků MŠMT na platy 

VYSVĚTLENO 
 Dietní stravování – jedná se o rozšíření 
možnosti a tedy bude záležet na řediteli 
školy, školského zařízení, kterou z 
nabízených možností si vybere. 
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zaměstnanců (při uzavírání DPP, DPČ s odborníky) nebo 

z prostředků zřizovatelů (úhrady služeb těmto odborníkům). Navíc 

upozorňujeme, že spolupráce s lékaři může být nákladnější než 

dosud, dle podmínek ohodnocení zdravotních služeb za úplatu. 

Kdyby MŠMT zaplatilo tým odborníků a vytvořilo veřejně přístupný 

web se vzorovými recepturami a jídelníčky, výše uvedené náklady 

by vůbec nevznikly. Ministerstvo by jednorázovou zakázkou i 

jednorázovou platbou zajistilo služby odborníků všem stravovacím 

zařízením napořád. 

Tato připomínka je zásadní. 

K Čl. I - Omezení výběru záloh na stravné maximálně na jeden 

měsíc dopředu - § 5 odst. 1 

Ve vyhlášce stanovit povinnost právnické osoby vykonávající činnost 

zařízení školního stravování umožnit výběr zálohy na stravné i jen 

na jeden měsíc, ponechat však možnost hrazení zálohy na stravné i 

na delší období. 

Odůvodnění: 

Souhlasíme s MŠMT, že sociálně slabí mají mít možnost hradit 

zálohu na stravné jen na 1 měsíc.  Proč však nemá zůstat možnost 

hradit zálohu i na delší období? Nové ustanovení vyhlášky tuto 

možnost vylučuje, přitom by stačila malá slovní úprava: Strávníku 

musí být umožněno hradit zálohu v maximální výši úplaty podle 

finančního normativu jen na následující měsíc. Pak by byla 

stanovena povinnost právnické osoby vykonávající činnost zařízení 

školního stravování umožnit hradit zálohu na stravné i jen na jeden 

měsíc a současně byla zachována možnost hradit je i na dobu delší. 

AKCEPTOVÁNO A VYSVĚTLENO 
Viz výše 
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Tato připomínka je zásadní. 

 K Čl. I  - Minimální počet pracovních míst v zařízeních školního 

stravování od 1. 1. 2018 - § 3 odst. 8 a  Příloha č. 3 k vyhlášce 

S navrhovaným způsobem stanovení počtu pracovních míst 

nesouhlasíme. Požadujeme zrušit navrhované ustanovení vyhlášky 

o minimálním počtu pracovních míst v zařízeních školního 

stravování, zrušit i přílohu č.3 vyhlášky. 

Odůvodnění: 

Nařízený minimální personální standard může mnohdy znamenat 

umělé navyšování počtu pracovních úvazků ve školních jídelnách. 

Důsledkem bude snížení už tak velmi nízkých platů zaměstnanců 

stravovacích zařízení. Jedná se o nepatřičné zasahování do 

pravomocí ředitelů právnických osob vykonávající činnost zařízení 

školního stravování, kteří plně zodpovídají za kvalitu poskytovaných 

stravovacích služeb a dobře vědí, proč zaměstnávají právě určitý 

počet zaměstnanců. V připravovaném návrhu vyhlášky o školním 

stravování se počet zaměstnanců stanovuje podle průměrného 

denního počtu uvařených a vydaných obědů od 1. září do 30. 

června. Počty stravovaných se mezi jednotlivými školními roky mění 

(nárůst strávníků, rekonstrukce ŠJ atd.), které mohou ovlivnit 

rozpočet. Dle porovnání současného stavu s navrhovaným 

personálním standardem by zaměstnanci školních jídelen měli nižší 

úvazky než dosud, což při požadavcích, které jsou na ně kladeny 

(např. vaření z čerstvých surovin, dietního stravování, hygienických 

požadavků, atd.)není možné, aby klesal počet zaměstnanců ve 

školních jídelnách. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
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Jakým způsobem bude doplněna vyšší potřeba pracovních míst, než 

je minimální? Kdo rozhodne o navýšení pracovních míst v dané 

školní jídelně a na základě jakých podmínek? Navrhujeme stanovit 

nikoli minimální, ale základní počet pracovních míst, který bude 

zohledňovat provozní podmínky, kapacitu a různorodost přípravy 

jídel ve školní jídelně (dle věkové skladby stravovaných. Jsou ŠJ, 

které vaří pouze pro vlastní strávníky a jsou jídelny, které vaří pro 

ZŠ, MŠ a dietní stravu.). 

Je také možné vyjít z navrženého minimálního počtu pracovních 

míst, ale stanoví se další kategorie s úvazky či opravnými 

koeficienty, o které se bude min. počet pracovních míst navyšovat 

v závislosti na složitějších provozních podmínkách (právě příprava 

stravy pro více věkových kategorií stravovaných, příprava dietní 

stravy, kuchyně a výdejna v různých nadzemních podlažích budovy 

apod.). 

V příloze č. 3 je navíc uveden průměrný denní počet obědů pouze 

do 1 000. Školní jídelny ve velkých městech mají denní počet obědů 

až 3000. Jakým způsobem budou financované školní jídelny s vyšší 

kapacitou než 1 000 obědů denně? 

Tato připomínka je zásadní. 

Fórum zdravé výživy Předkládací zpráva, 2. odstavec 
Text 2. odstavce požadujeme zcela vypustit. 
Rozšíření okruhu oprávněných osob pro dietní školní stravování je v 
rozporu s platnou legislativou MZČR. 

Neakceptováno 
Text předkládací zprávy je upraven v 
návaznosti na úpravu normativního textu. 
 
Text § 2 odst. 5 návrhu není v rozporu se 
žádným právním předpisem. Naopak, zde 
stanovený požadavek uvádí ustanovení do 
souladu s platnými právními předpisy. 
Rozšíření okruhu osob, které budou moci 
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schvalovat receptury, nebo kteří budou 
garanty odborných zdrojů vztahujících se k 
recepturám pokrmů nabízených v rámci 
dietního stravování, je v souladu se zákonem  
č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou  
č. 185/2009 Sb., a to pro lékaře se 
specializovanou způsobilostí a lékaře se 
zvláštní odbornou způsobilostí v příslušných 
oborech, kteří disponují potřebnými 
odbornými předpoklady v oblasti výživy. 
Na rozdíl od nutričního terapeuta, který 
získává odbornou způsobilost v rámci 
pregraduálního vzdělávání, lékaři ve 
vyjmenovaných oborech získávají 
specializovanou nebo zvláštní odbornou 
způsobilost. Zdůrazňujeme, že stravování je 
součástí léčebného režimu. 

Návrh vyhlášky, Článek I, § 2, odstavec 5 
Požadujeme vyškrtnout slovo vzorový. 
V rámci účelného a bezpečného nastavení dietního školního 
stravování pro každodenní provoz je sestavení vzorového jídelního 
lístku nadbytečné a neefektivní. 

Akceptováno jinak 
Text ustanovení byl upraven v návaznosti na 
jiné připomínky. Stanoví se povinnost při 
poskytování dietního stravování používat 
schválené receptury. 

Návrh vyhlášky, Článek I, § 2, odstavec 5 
Požadujeme vyškrtnout body b) a c) 
Uvedené profese nesplňují potřebné kvalifikační předpoklady, je 
v rozporu s platnou legislativou MZ ČR 

Neakceptováno 
Rozšíření okruhu osob, které budou moci 
schvalovat receptury, nebo kteří budou 
garanty odborných zdrojů vztahujících se k 
recepturám pokrmů nabízených v rámci 
dietního stravování, je v souladu se zákonem  
č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou  
č. 185/2009 Sb., a to pro lékaře se 
specializovanou způsobilostí a lékaře se 
zvláštní odbornou způsobilostí v příslušných 
oborech, kteří disponují potřebnými 
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odbornými předpoklady v oblasti výživy. 
Na rozdíl od nutričního terapeuta, který 
získává odbornou způsobilost v rámci 
pregraduálního vzdělávání, lékaři ve 
vyjmenovaných oborech získávají 
specializovanou nebo zvláštní odbornou 
způsobilost. Zdůrazňujeme, že stravování je 
součástí léčebného režimu. 

Návrh vyhlášky, Článek I, § 2, odstavec 5, odkaz č. 10 
Požadujeme vypustit společně s výše uvedeným bodem c). 
Tyto předpisy nesouvisí s potřebnou kvalifikací odborníka na dietní 
stravování 

Neakceptováno 
Připomínka směřuje k odkazu na poznámku 
pod čarou a  
k textu poznámky pod čarou.  
Viz též odůvodnění k § 2 odst. 5 písm. b) a 
c). 

K Odůvodnění, A. Obecná část, I., 4. odstavec 
Nutriční terapeut je jediná profese v ČR, která má potřebné vzdělání 
a dovednosti ve všech segmentech potřebných pro bezpečné 
zajištění dietního stravování. Profese zde uvedené jako další 
oprávněné osoby, nemají k uvedeným činnostem potřebné vzdělání 
a dovednosti, nelze tedy jejich prostřednictvím zajistit bezpečné 
stravování strávníků se specifickými dietními potřebami. Navržený 
postup je odborně rizikový, protože rámcový jídelníček neumožní 
odborně nekvalifikovaným pracovníkům realizovat konkrétní sestavu 
jídel bezpečně. Navržený postup vystavuje zařízení školního 
stravování riziku, že v rozporu s platnou legislativou MZ ČR 
poskytne dietní stravování nekvalifikovaně, a tím může dojít 
k poškození zdraví či porušení léčebného postupu v důsledku 
realizace léčebné činnosti nezdravotnickým či nekvalifikovaným 
personálem. 

K odůvodnění 
Odůvodnění je upraveno v návaznosti na 
úpravu normativního textu § 2 odst. 5.  
Připomínka neobsahuje konkrétní návrhy na 
úpravu odůvodnění. 

K Odůvodnění, A. Obecná část, IX. 
Dosavadní úprava korupční riziko nepředstavuje, protože pracuje 
pouze s doloženou odbornou kvalifikací. 

Akceptováno 
odůvodnění upraveno. 

K Odůvodnění, B. Zvláštní část, k čl. I bodu 1 (§ 2 odstavec 5) 
Rozšíření okruhu osob by bylo v rozporu s platnou legislativou, viz 
již uvedené argumenty. Nově doplněné kvalifikace/osoby nejsou 

Akceptováno částečně 
Odůvodnění je upraveno v návaznosti na 
úpravu normativního textu. 
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odborně způsobilé k požadovaným činnostem. Formulace 
předposlední věty je ve vztahu k využití veřejných zdrojů příliš vágní, 
z předloženého textu není jasné, jak bude zabezpečena odborná 
garance uvedených zdrojů. Formulace poslední věty je nejasná, 
konkrétně co je míněno „in house“ odborný garant. Lze dovodit, že 
půjde o pracovníka daného zařízení školního stravování. To ovšem 
nekoresponduje s navrženými osobami (př. lékař). 

Text § 2 odst. 5 návrhu je upraven a není v 
rozporu se žádným právním předpisem. 
Naopak, zde stanovený požadavek uvádí 
ustanovení do souladu s platnými právními 
předpisy. 
Rozšíření okruhu osob, které budou moci 
schvalovat receptury, nebo kteří budou 
garanty odborných zdrojů vztahujících se k 
recepturám pokrmů nabízených v rámci 
dietního stravování, je v souladu se zákonem  
č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou  
č. 185/2009 Sb., a to pro lékaře se 
specializovanou způsobilostí a lékaře se 
zvláštní odbornou způsobilostí v příslušných 
oborech, kteří disponují potřebnými 
odbornými předpoklady v oblasti výživy. 
 
Odkaz na „in house“ odborného garanta byl 
vypuštěn. 

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 1., 1.2, 3. 
odstavec 
Podklady pro toto tvrzení nejsou nikde veřejně dostupné, požadavek 
na činnost nutričního terapeuta ve vazbě na poskytované dietního 
stravování je legislativně zakotvena od roku 1970, naposledy 
zákonem 96/2004 v platném znění. 

Akceptováno 
Text RIA a odůvodnění je upraven v 

návaznosti na úpravu normativního textu. 

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 1., 1.5, 3. 
odstavec 
Rozšířením okruhu osob dle navrženého znění nelze zajistit 
posouzení a schvalování receptur, protože k tomu osoby 
navržených oborů nemají potřebné vzdělání. Pokud by došlo 
k realizaci těmito odbornostmi nově doplněnými, dojde k ohrožení 
léčebné péče u stravovaných s dietními potřebami. 

Neakceptováno  
Text závěrečné zprávy je upraven v 
návaznosti na úpravy normativního textu.  
S ohledem na skutečnost, že návrh právní 
úpravy rozšiřuje okruh odborně způsobilých 
osob o stanovené lékařské obory, které mají 
k posuzování dietního stravování potřebné 
odborné předpoklady, nejsou uvedené 
obavy opodstatněné. 
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K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 3. 
Profese uvedené v zákonu 95/2004 nejsou vzdělány a kvalifikovány 
v oblasti dietního stravování ve smyslu výběru potravin, jejich 
zpracování, technologických postupů, sestavení receptur a jídelních 
lístků.  

Neakceptováno  
Text závěrečné zprávy je upraven v 
návaznosti na úpravy normativního textu.  
Více viz odůvodnění k § 2 odst. 5. 

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 4., 4.3 
Osoby uvedených odborností rozšiřující okruh oprávněných osob 
nemohou uvedenou činnost vykonávat, viz argumenty již uvedené. 

Neakceptováno  
Text závěrečné zprávy je upraven v 
návaznosti na úpravy normativního textu.  
Více viz odůvodnění k § 2 odst. 5. 

Platné znění dotčených ustanovení Vyhlášky č. 107/2015Sb., O 
školním stravování, ve znění pozdější předpisů, s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění 
§ 2, odstavec 5 
Požadujeme vyškrtnout slovo vzorový. 
V rámci účelného a bezpečného nastavení dietního školního 
stravování pro každodenní provoz je sestavení vzorového jídelního 
lístku nadbytečné a neefektivní. 

Akceptováno jinak 
text ustanovení byl upraven v návaznosti na 
jiné připomínky 

§ 2, odstavec 5 
Požadujeme vyškrtnout body b) a c) 
Uvedené profese nesplňují potřebné kvalifikační předpoklady, text je 
v rozporu s legislativou MZ ČR. Činnosti v bodu 5 jsou vždy 
vykonávány profesí nutričního terapeuta, jiná profese k tomu v ČR 
nemá odpovídající vzdělání. Lze doložit profily absolventa, obsahem 
vzdělávání 

Neakceptováno 
Rozšíření okruhu osob, které budou moci 
schvalovat receptury, nebo kteří budou 
garanty odborných zdrojů vztahujících se k 
recepturám pokrmů nabízených v rámci 
dietního stravování, je v souladu se zákonem  
č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou  
č. 185/2009 Sb., a to pro lékaře se 
specializovanou způsobilostí a lékaře se 
zvláštní odbornou způsobilostí v příslušných 
oborech, kteří disponují potřebnými 
odbornými předpoklady v oblasti výživy. 
Na rozdíl od nutričního terapeuta, který 
získává odbornou způsobilost v rámci 
pregraduálního vzdělávání, lékaři ve 
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vyjmenovaných oborech získávají 
specializovanou nebo zvláštní odbornou 
způsobilost. Zdůrazňujeme, že stravování je 
součástí léčebného režimu. 

§ 2, odstavec 5, odkaz č. 10 
Požadujeme vypustit společně s výše uvedeným bodem c). 
Tyto předpisy nesouvisí s potřebnou kvalifikací odborníka na dietní 
stravování 

Neakceptováno 

Připomínka směřuje k odkazu na poznámku 

pod čarou a k textu poznámky pod čarou.  

Viz též odůvodnění k § 2 odst. 5 písm. b) a 

c). 

§ 2, odstavec 8, poslední věta 
Poslední větu požadujeme upravit takto: Při dietním stravování lze 
učinit výjimku v případě, že nesplnění výživových norem je 
prokazatelně spojeno s dietními omezeními ve vztahu na konkrétní 
komoditu/komodity Spotřebního koše. 

Neakceptováno 
Připomínka jde nad rámec předložené 
nvelizace 

§ 4, odstavec 1, bod c) 
Požadujeme vyškrtnout slovo předkrm. 
Předkrm je vzhledem k edukativnímu významu školního stravování 
nelogická součást oběda, patří do specializované výuky hotelových 
škol, ale není standardní součástí školního oběda, skladba stravy 
obsahující předkrm není adekvátní objemem konzumované stravy 
pro věkové kategorie do 15 let. 

NENÍ PŘEDMĚTEM VYHLÁŠKY 

Asociace zřizovatelů 
školních jídelen 

Zásadní připomínka 
K předkládací zprávě, odst. 2: 

Vyhláška rozšiřuje okruh osob, které budou posuzovat dietní školní 
stravování, o profese, které k dané činnosti nemají odpovídající 
vzdělání, a tedy ani nerozšiřuje možnosti zařízením školního 
stravování poskytovat dietní stravu. 

Požadujeme tuto větu z Předkládací zprávy vypustit. 

Předkládací zpráva je upravena v návaznosti 
na úpravu normativního textu.  
Upraven text §2 odst. 5 v tom smyslu, že při 
poskytování stravování v dietním režimu 
bude nutné používat pouze schválené 
receptury. 

Zásadní připomínka 
§ 2 odstavec 5: 

Akceptováno jinak 
Text ustanovení byl upraven v návaznosti na 
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sestavení vzorového jídelního lístku: nemá logiku ve vazbě na 
ostatní uvedené požadavky. 

Požadujeme vyškrtnout slovo vzorový. 

jiné připomínky. 

Zásadní připomínka 
§ 2 odstavec 5 písmeno b) c): 

Odbornosti uvedené pod bodem b) a c) nemají k požadovaným 
činnostem dle bodu 5 potřebné vzdělání a tím ani kvalifikaci (lze 
doložit profily absolventů a obsahem vzdělávání).  

K činnostem uvedeným v odstavci 5 má v ČR odpovídající vzdělání 
pouze nutriční terapeut. Činnost nutričního terapeuta ve vazbě na 
poskytované dietní stravování je zakotvena minimálně od roku 1968, 
poslední úpravou zákonem 96/2004 v platném znění. 

Pokud dojde k  doplnění o navržené odbornostmi, dojde k ohrožení 
stravovaných s dietními potřebami, protože nově navržené profese 
nemají k této činnosti potřebné a kompetence.   

Požadujeme písm. b) a c) z návrhu novely vypustit. 

Neakceptováno 
Rozšíření okruhu osob, které budou moci 
schvalovat receptury, nebo kteří budou 
garanty odborných zdrojů vztahujících se k 
recepturám pokrmů nabízených v rámci 
dietního stravování, je v souladu se zákonem 
č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou č. 
185/2009 Sb., a to pro lékaře se 
specializovanou způsobilostí a lékaře se 
zvláštní odbornou způsobilostí v příslušných 
oborech, kteří disponují potřebnými 
odbornými předpoklady v oblasti výživy. 
Na rozdíl od nutričního terapeuta, který 
získává odbornou způsobilost v rámci 
pregraduálního vzdělávání, lékaři ve 
vyjmenovaných oborech získávají 
specializovanou nebo zvláštní odbornou 
způsobilost. Zdůrazňujeme, že stravování je 
součástí léčebného režimu. 

Zásadní připomínka 
§ 4 odst. 1 písm. c): 

obědem polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně 
doplněk (salát, dezert, ovoce), 

Předkrm je vzhledem k edukativnímu významu školního stravování 
nelogická součást oběda, patří do specializované výuky hotelových 
škol, ale není standardní součástí školního oběda, skladba stravy 
obsahující předkrm není adekvátní objemem konzumované stravy 
pro věkové kategorie do 15 let. 

Požadujeme vypustit slovo „předkrm“. 

NENÍ PŘEDMĚTEM VYHLÁŠKY 
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Zásadní připomínka 
Zákon 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. 

Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání 
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných 
kurzů, ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto předpisy nemají vztah k potřebné kvalifikaci. 

Požadujeme vypustit. 

Neakceptováno 
Jde o text poznámky pod čarou. Souvisí s 
výše uvedeným odůvodněním k §2 odst. 5 
bodu b) a c). 

Zásadní připomínka 
Závěrečná zpráva, čl. 1.2 Definice problému: 

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. 

AZŠJ zjistila, že problémem není toto ustanovení, ale dezinformace, 
které jsou terénem šířeny, např.: nutnost samostatných, oddělených 
prostor pro přípravu dietní stravy, informace o nutnosti zvláštní 
mikrovlnné trouby, speciálního nádobí a nepodložené zprávy o 
finanční náročnosti nastavení systému apod. Zkušenosti školních 
jídelen, které dietní systém implementují, je opačný. 

Požadujeme doplnit: …..představují značnou překážku 
dezinformace k ustanovení,……… 

Neakceptováno  
I když je pravda, že uvedené chybné 
interpretace, které se vztahují k způsobu 
přípravy dietních pokrmů, byly v terénu, tzn. 
ve školních jídelnách, zaznamenány, nemají 
souvislost s navrhovanou právní úpravou.  
Je upraven text § 2 odst. 5 v tom smyslu, že 
při poskytování stravování v dietním režimu 
bude nutné používat pouze schválené 
receptury. 

Zásadní připomínka 
Závěrečná zpráva, čl. 1.5 Popis cílového stavu: 

Závěrečná zpráva, čl. 4.3 Dietní stravování: 

Tím dojde k rozšíření možnosti zařízení školního stravování 
poskytovat dietní stravování. 

Akceptováno jinak 
Závěrečná zpráva je upravena v návaznosti 
na úpravu normativního textu. 
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Rozšířením okruhu osob dle navrženého znění nelze zajistit 
posouzení a schvalování receptur, protože k tomu nemají potřebné 
vzdělání. 

Požadujeme tuto větu vypustit. 

Zásadní připomínka 
Závěrečná zpráva, 2.3.2 Varianta II 
Rozšíření okruhu oprávněných osob na osoby odborně způsobilé 
podle zákonů č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb. 
Profese uvedené v zákonu 95/2004 nejsou vzdělány a kvalifikovány 
v oblasti dietního stravování ve smyslu výběru potravin, 
technologických postupů, jejich zpracování, sestavení receptur a 
jídelních lístků. 
Požadujeme zákon č. 95/2004 Sb. z návrhu vypustit. 

Neakceptováno 
Závěrečná zpráva je upravena v návaznosti 
na úpravu normativního textu.  
 
Ke kvalifikaci viz odůvodnění  
k § 2 odst. 5 písm. b) a c). 

Doporučující připomínka 
Návrh vyhlášky: Příloha č. 3 

Z důvodu zpřehlednění doporučujeme změnit název na:  

„Minimální počty pracovníků/přepočtených pracovních úvazků v 
zařízení školního stravování“ 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

Doporučující připomínka 
Návrh vyhlášky: Příloha č. 3. Opravné koeficienty 
Přidat text pro ozřejmění situace v celodenním stravování: 
„V internátním a celodenním provozu se koeficienty přepočtu 
používají v návaznosti na počet přihlášených strávníků k určitému 
druhu odebíraného jídla (snídaně, přesnídávka, svačina a druhá 
večeře).“ 

Doplnit slova: V internátním, celodenním provozu se použijí 
koeficienty 0,3 pro snídaně a přesnídávky a 0,7 pro večeře a druhé 
večeře. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

Magistrát Olomouc 
   

Připomínka: Jakým způsobem bude doplněna vyšší potřeba 
pracovních míst, než je minimální? Kdo rozhodne o navýšení 
pracovních míst v dané školní jídelně a na základě jakých 
podmínek? Návrh vyhlášky neposkytuje záruku skutečné provozní 
potřeby pracovních míst ve školní jídelně, přičemž návrh 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
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minimálního počtu zaměstnanců u vyššího počtu stravovaných je 
nižší, než počet pracovních míst stanovený normativně v současné 
době. 
S navrhovaným způsobem stanovení počtu pracovních míst 
nesouhlasíme. Navrhujeme stanovit nikoli minimální, ale základní 
počet pracovních míst, který bude zohledňovat provozní podmínky, 
kapacitu a různorodost přípravy jídel ve školní jídelně (dle věkové 
skladby stravovaných. Jsou ŠJ, které vaří pouze pro vlastní strávníky 
a jsou jídelny, které vaří pro ZŠ, MŠ a dietní stravu.). 
Je také možné vyjít z navrženého minimálního počtu pracovních 
míst, ale stanoví se další kategorie s úvazky či opravnými 
koeficienty, o které se bude min. počet pracovních míst navyšovat v 
závislosti na složitějších provozních podmínkách (právě příprava 
stravy pro více věkových kategorií stravovaných, příprava dietní 
stravy, kuchyně a výdejna v různých nadzemních podlažích budovy 
apod.). 

Připomínka: v příloze č. 3 je průměrný denní počet obědů do 1 000. 
Školní jídelny v Olomouci mají denní počet obědů až 2 600. Jakým 
způsobem budou financované školní jídelny s vyšší kapacitou než 1 
000 obědů denně? 
V tomto znění s návrhem minimálního počtu obědů navrhujeme 
úpravu kategorií denního počtu obědů až do 3 000 obědů denně. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

Unie školských 
asociací 
 

1. regulovat na úrovni krajských úřadu při stanovení výše 
krajských normativů na zařízení školního stravování a limitu počtu 
zaměstnanců pro zařízení školního stravování zřizovaná krajem, 
obcí nebo svazkem obcí minimální limit počtu zaměstnanců, který 
musí být každému zařízení školního stravování přiznán, a na nějž 
mu musí být (ovšem normativně podle skutečného počtu strávníků) 
přiznány finanční prostředky státního rozpočtu, 
Pokud je smyslem návrhu dosáhnout cíle uvedeného pod bodem 1. 
(čemuž nasvědčuje samotný legislativní text hovořící o „počtu 
pracovních míst“, nikoliv o počtu zaměstnanců, i výše citované 
odůvodnění, které navozuje dojem, že tento minimální počet 
pracovních míst nemusí být v praxi obsazen a bude i nadále pouze 
na rozhodnutí ředitele školského zařízení jako zaměstnavatele, 

 Minimální personální standard – vypuštěno 
z návrhu 
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jakých způsobem konkrétně určí skladbu a obsazenost svého 
pracoviště), pak podle našeho názoru tato regulace nepatří do 
vyhlášky č. 107/2005 Sb., ale do vyhlášky o krajských normativech, 
neboť má zavazovat krajské úřady při tvorbě a stanovení krajských 
normativů a samotném rozpisu finančních prostředků na krajská a 
obecní zařízení školního stravování. 

2. regulovat skutečný nepodkročitelný skutečný počet 
zaměstnanců každého jednotlivého zařízení školního stravování za 
účelem jakéhosi zaručení kvality poskytovaných služeb. 
Pokud má být smyslem návrhu dosáhnout cíle uvedeného pod 
bodem 2., pak níže uvádíme zásadní výhrady a jejím důsledkům v 
praxi. Dále považujeme za nutné uvést, že návrh nereflektuje právní 
úpravu vztahující se na zařízení školního stravování soukromých a 
církevních zřizovatelů, která odměňují své zaměstnance mzdou, 
nepracují s limitem počtu zaměstnanců a nezařazují zaměstnance 
do druhu prací podle katalogu prací ve veřejných službách a správě. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

Zároveň máme závažné pochybnosti o tom, zda tato regulace 
nepřekračuje zákonné zmocnění uvedené v § 121 odst. 2 školského 
zákona, které opravňuje MŠMT v dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví stanovit „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.“ 
Domníváme se, že zakotvení minimálního personálního standardu, 
který se nijak neváže na samotný obsah školního stravování (neboť 
určuje pouze minimální počty pracovních míst, aniž by bylo určeno, 
jaký druh práce má ten který zaměstnanec vykonávat – viz dále), 
vůbec nesouvisí s organizací a provozem zařízení školního 
stravování, ale skutečně pouze s financováním jeho činnosti ze 
státního rozpočtu – což nás opět vrací k bodu 1. 

 Minimální personální standard – vypuštěno 
z návrhu 

Pokud má zavedení minimálního personálního standardu vést k 
důsledkům uvedeným v bodě 2., pak není jisté, zda toto opatření 
bude ve většině, či dokonce ve všech zařízeních školního stravování 
znamenat navýšení počtu zaměstnanců. Spíše ne. Určitě je však 
žádoucí, aby výkony byly dostatečně pokryty. Není jasné, jak se 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
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došlo k uvedenému koeficientu, ale ve školních jídelnách nejde jen 
o přípravu jídel, ale také o úklid jídelny, kuchyně, skladů, 
přístupových chodeb apod. – s tím se většinou nepočítá, ale jsou to 
práce, které jsou každodenně vykonávány. Do nově zavedeného 
minimálního počtu pracovních míst se navrženým koeficientem 
velmi těžko vejde administrativní pracovník – vedoucí školní jídelny, 
kterým narůstá administrativní práce. Pokud však dojde k přijetí této 
novely, očekáváme jako ředitelé školských zařízení, že stát zahrne 
tato místa jako systémová do své koncepce financování a 
automaticky vyhláškou stanovené minimální požadované limity 
zafinancuje. Ředitel školského zařízení plně zodpovídá za kvalitu 
výstupu ze školní jídelny, a proto odmítáme, aby byl takto předepsán 
minimální počet zaměstnanců. 

Návrh dále vůbec nezohledňuje, že střední školy gastronomického 
zaměření využívají zařízení školního stravování k praktickému 
vyučování žáků (k jejich produktivní činnosti) za přítomnosti učitelů 
odborných předmětů či odborného výcviku (zaměstnanci školy, 
nikoliv školského zařízení). Stejně tak tito žáci nejsou zaměstnanci 
zařízení školního stravování, takže se do minimálního personálního 
standardu nezapočítávají. Jak bude návrh aplikován v jejich 
případě? 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

Pro stanovení minimálního personálního standardu musí být 
zohledněny všechny okolnosti, které ovlivňují potřebnost 
personálního zajištění funkčního provozu, což návrh nesplňuje. 
Mzdové náklady školních jídelen jsou hrazeny ze státního rozpočtu 
a provozní výdaje hradí zřizovatel, jedná se o veřejné finance. Nelze 
tedy stanovit minimální standard počtu pracovníků a následně 
konstatovat, že vyšší počet nutných zaměstnanců dofinancuje 
zaměstnavatel, popř. zřizovatel. V tomto případě pojem „minimální 
standard“, když nelze zajistit funkční provoz, ztrácí význam. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

Pro zajištění provozu ve školní jídelně při školských ubytovacích 
zařízeních (tato zařízení zajišťují celodenní, ale nikoliv vždy směnný 
provoz ve smyslu § 78 písm. d) a e) zákoníku práce; žáci zde 
odebírají většinou snídaně, dopolední přesnídávku, odpolední 
svačinu, večeři a druhou večeři; v příloze č. 3 návrhu není takovéto 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
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zařízení školního stravování uvedeno). 
je nutné mimo jiné přihlédnout: k délce provozu školní jídelny ve 
školských ubytovacích zařízeních zpravidla od 5:00- 20,30 hod. s 
ohledem na pracovní dobu zaměstnanců dle zákoníku práce 
(příplatek za práci v noci), ke zvýšeným nárokům na úklid prostor - 
údržba a úklid jídelny po snídani, obědu a večeři, mytí nádobí po 
každém výdeji stravy, opětovná příprava pracovního prostoru pro 
přípravu stravy, dodržování hygienických norem pro uchovávání a 
zpracování potravin, dodržování bezpečnosti práce, pokud klesne 
výpočet pracovního úvazku pod 2 pracovníky apod. 

Příloha č. 3 vychází při stanovení evidenčního počtu zaměstnanců 
zařízení školního stravování z průměrného denního počtu 
uvařených/vydaných obědů za období od 1. září do 30. Června 
(zřejmě předcházejícího školního roku – uvedené není v textu 
jednoznačně vyjádřeno). Přitom je známo, že počet uvařených jídel 
během školního roku kolísá z důvodů praxí a odborných výcviků 
žáků, exkurzí, lyžařských a sportovních kurzů, studijního volna před 
maturitní či závěrečnou zkouškou a dřívějším odchodem končících 
maturantů a učňů. Při takto pojatém výkonu školní jídelny dochází k 
jeho výraznému optickému snížení a minimální počet pracovních 
míst bude celoročně nedostatečný. 
Takto předložený návrh je použitelný pouze pro školní jídelny, které 
mají vyšší počet připravovaných obědů než večeří nebo snídaní, ale 
pro školní jídelny při domovech mládeže, které mají často výrazně 
nižší počet obědů než snídaní a večeří, nelze tímto navrhovaným 
způsobem stanovovat minimální počet pracovních míst v jídelně, 
protože v navrhované úpravě se nezohledňuje skutečný počet 
uvařených jídel (snídaně, večeře). 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

Jsme přesvědčení, že minimální počet zaměstnanců školní jídelny 
by měl být nastaven nikoliv na průměrný denní počet jídel, ale na 
maximální počet vařených jídel podle přihlášených strávníků, tzn. na 
stav uvedený v zahajovacím výkazu Z 17-01, s využitím určitého 
opravného koeficientu k datu, které již není ovlivněno většími výkyvy 
a je relativně stabilní (např. 31. 10. daného školního roku) počet 
zaměstnanců (pracovní kapacita) musí být přece stanoven tak, aby 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

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



47 
 

byli připraveni vždy tento počet jídel uvařit; opakujeme, že počty 
žáků a tudíž i strávníků se mohou ve škole k 1. 9. následujícího 
školního roku výrazně zvýšit či snížit oproti předchozímu školnímu 
roku, což může v přepočtu na pracovníky dosahovat od několika 
desetin přepočteného pracovníka, v menších školách až po celé 
úvazky a výrazně tak ovlivnit pracovní zatížení zaměstnanců. 

V současné době velké množství zřizovatelů zvláště nových 
mateřských i základních škol řeší školní stravování formou dodávky 
jídel od jiného zařízení školního stravování. MŠ má pak ve školském 
rejstříku zapsánu pouze výdejnu, kde pracovníci dovezené obědy 
vydávají. V souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb., mohou 
však výdejny připravovat samostatně doplňková jídla (přesnídávky a 
svačiny). Bohužel normativně přidělené úvazky a finanční prostředky 
s výrobou doplňkových jídel nepočítají a tudíž ani úvazky a finančně 
ji nepokryjí. Zřizovatel musí tuto činnost školní výdejny dotovat z 
vlastních zdrojů, nebo ji pokryje MŠ na úkon nenárokových složek 
platu např. pedagogů. Uvedené předložený minimální personální 
standard také dostatečně neřeší. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

Mimo snídaně není v návrhu stanoven koeficient pro přepočet 
doplňkového jídla – dopolední přesnídávky, odpolední svačiny a 
druhé večeře, které se v souladu se stávající vyhláškou o školním 
stravování v domovech mládeže připravují. Přitom doplňková jídla 
jsou v domovech mládeže započítána ve finančním limitu a zahrnuta 
do spotřebního koše. Je tedy logické, že s jejich přípravou jsou 
spojeny pracovní činnosti spojené - na tato jídla se musí potraviny 
objednat, přijmout a vydat ze skladu, nanormovat, zpracovat, vydat 
a po výdeji umýt nádobí.                                                                                            

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

Opravné koeficienty ve směnném provozu v návrhu novely jsou pro 
snídani 0,3 a pro večeři 0,7. Jak již bylo výše uvedeno, většina 
školních jídelen u domovů mládeže sice zajišťuje celodenní 
stravování, ale ne striktně ve směnném provozu, jak definuje 
zákoník práce. Je třeba také zdůraznit, že ani u jednoho opravného 
koeficientu nejsou zohledněny všechny činnosti, které se musí v 
souvislosti s přípravou stravy ve školských ubytovacích zařízeních 
vykonávat. Zajištění celodenního stravování je jednoznačně 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
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znevýhodněno oproti přípravě pouze obědů, přitom je nesporně 
personálně i finančně nákladnější. Pro přepočet opravným 
koeficientem je reálné použít pro snídani 0,5 a pro večeři 0,8 (teplé 
večeře vč. salátů pouze bez polévky). 

Přílohu č. 3 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. dále navrhujeme doplnit o 
„průměrný denní počet obědů vařených pro věkovou kategorii 
strávníci 15 a více let“ a doplnit či vysvětlit případné zaokrouhlování. 
Z množství zpracovávaných druhů potravin uvedených ve 
výživových normách pro školní stravování pro věkovou skupinu 15 – 
18 r. je patrné, že pro zaměstnance školní jídelny, která poskytuje 
stravování studentům, je zpracování surovin časově náročnější a 
pracnější – stále se však jedná o 1 vařený oběd, který je následně 
započítán do průměrného denního počtu obědů. Vyšší věková 
skupina (a zároveň počet vařených obědů pro dospělé) by měla, 
vzhledem k uvedenému, být vyčleněna z tohoto průměru a počet 
obědů náročnějších na přípravu by měl být uváděn zvlášť (při 160 
obědech úvazek 2,96; při 161 úvazek 3,01; při 162 úvazek3,025). 
Pro praktické účely by bylo vhodné vysvětlit možné zaokrouhlování 
v praxi. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

C. Připomínky k omezování zálohových plateb 
Návrh druhé věty vkládané do § 5 odst. 1 ve znění „Při platbě předem 
lze požadovat zálohu v maximální výši úplaty podle finančního 
normativu, a to pouze na následující měsíc.“ je z praktického 
hlediska naprosto nesmyslný a v rozporu se zájmy samotných 
strávníků a jejich zákonných zástupců. 

 Tato úprava by v praxi znamenala, že pro každý měsíc, ve 
kterém je jiný počet stravovacích dnů, by bylo nezbytné stanovovat 
jinou výši zálohové platby. Uvedené by znamenalo naprosto 
zbytečné praktické problémy pro zákonné zástupce, kteří mají ve 
většině případů nastaveny v bance trvalé příkazy ve stejné měsíční 
výši po celou dobu školního roku.   

 Dále to bude znamenat, že pokud škola bude moci požadovat 
jen přesně tu částku, která odpovídá normativu za potraviny na daný 
počet dnů v měsíci, a zákonný zástupce nebo žák si v případě 
nepřítomnosti ve škole neodhlásí obědy, nebudou na jeho 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Ze zprávy ČŠI kromě jiného vyplývá, že 75% 
z těchto 3 % zařízení školního stravování 
vybírá zálohy na 10-12 měsíců dopředu. 
Tato skutečnost mnohým brání využívání 
zařízení školního stravování. 
 
Nic nebrání tomu, aby rodiče zaplatili stravné 
zálohově, pokud jim to vyhovuje, na několik 
měsíců dopředu. Vyhláška pouze školním 
jídelnám zabraňuje toto vyžadovat. 
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stravovacím účtu prostředky pro "penalizování" takovéhoto kroku a 
ihned se stanou v jídelně dlužníky. Jelikož v dalším měsíci bude 
platba provedena opět jen v rozsahu "dle finančního normativu“, 
budou muset být dlužné částky vymáhány zvlášť, což opět obohatí 
administrativu zařízení školního stravování. 

 V souladu se závěrečnou zprávou z hodnocení dopadů 
regulace RIA zjistila ČŠI, že 3% subjektů vybírá peníze na delší 
období, než jsou dva měsíce. Jen 3%!!! Navíc se ve zprávě neuvádí, 
jestli tyto subjekty umožňují, či neumožňují individuálně na požádání 
toto období zkrátit. Skutečně je nezbytné kvůli 3% zařízení školního 
stravování tímto nesmyslným způsobem měnit právní předpis? 

 Zároveň upozorňujeme na naše praktické zkušenosti, podle 
kterých někteří rodiče vítají možnost provádění vyšších plateb 
(záloh) na stravné již vzhledem k tomu, že měsíční platby nemusí 
hlídat, ušetří na bankovních poplatcích, nestane se, že zapomene 
úhradu provést a dítě tak zůstane bez oběda, atd. Některé školní 
jídelny umožňují rodičům dálkově sledovat, zda se dítě stravuje, 
odběr obědů, výši zůstatku zálohy apod. Rodiče tak mají podrobný 
přehled o stravování dítěte a o provedených finančních transakcích 
z domova. Změnu navrhujeme formulovat tak, aby rodičům byla 
ponechána možnost provádět vyšší platby, ale aby tyto vyšší platby 
nemohly být školským zařízením po rodičích vymáhány. V opačném 
případu by vyvolalo dohady, zda školské subjekty musí přijaté 
peníze nad rámec následujícího měsíce vracet. 

Sdružení místních 
samospráv 

Rozšíření okruhu osob oprávněných k posuzování a schválení 
receptur – aby tak bylo umožněno dietní stravování  
–opatření vítáme. V této souvislosti upozorňujeme na zvýšené 
finanční nároky, které jsou na školy touto povinností již dnes kladeny.  
 

VYSVĚTLENO 
Jedná se o pouze rozšíření možnosti, ředitel 
školy/školského zařízení bude mít na výběr, 
kterou z možností využije. 

Omezení vybírání záloh na stravné maximálně na jeden měsíc 
dopředu.  
K danému nemáme žádných výhrad.  
Nejsme však přesvědčeni, že právě toto opatření povede k nárůstu 
strávníků ze sociálně slabších rodin, jak predikuje předložený návrh. 
Podle námi provedeného šetření je zřejmé, že školy nejenom 

KONSTATOVÁNI 
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nevytváří bariéry pro přístup ke školnímu stravování, ale naopak 
často stravování poskytují a následně pracně úhradu vymáhají. 
Za výrazně vhodnější opatření považujeme posílení sociální práce v 
citované cílové skupině. Toto však zcela absentuje. 

• Úprava minimálního počtu pracovních míst v zařízeních 
školního stravování od 1.1.2018 
Navržená úprava bude mít zjevně významný finanční dopad a 
požadujeme, aby tento byl zcela kryt navýšením normativů a jejich 
rozpisu na úroveň škol. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby dané 
navýšení nesly ze svých zdrojů školy, ev. zřizovatelé. 
 
Stávající personální obsazení lze považovat za dlouhodobě 
poddimenzované, nikoliv však z důvodů záměrně vytvářených 
mezikrajových rozdílů, ale zejména s ohledem na celkově nízké 
finanční prostředky vyhrazené na tuto část financování regionálního 
školství  
Na základě interního šetření provedeného v různých krajích ČR je 
zřejmé, že navržená úprava bude znamenat pro školní stravování na 
úrovni ZŠ a MŠ posílení personálních kapacit o cca 10%. S ohledem 
na toto posílení požadujeme navýšení mzdových prostředků v této 
kapitole ze strany MŠMT. Nejsme schopni posoudit, zda důvodovou 
zprávou predikovaný nárůst 50 mil Kč bude dostatečný. Dle pouze 
předběžných výpočtů se domníváme, že nikoliv. 
 
Jako výrazně vhodnější nástroj k personální stabilizaci oboru 
školního stravování a zajištění kvalitního a dostatečného 
personálního standardu vidíme navýšení finančních prostředků pro 
nepedagogické pracovníky. Jsme přesvědčení, že v takovém 
případě by vedení škol bylo schopno reagovat na personální potřeby 
výrazně pružněji a více adekvátně konkrétní situaci. 

 Minimální personální standard – vypuštěno 
z návrhu 

Upozorňujeme na výrazné rozdíly jednotlivých kategorií Přílohy č.3 
k předložené vyhlášce 
 Skokový a násobný rozdíl mezi skupinou do 50 a skupinou 51-160 
považujeme za neodůvodněný a považujeme toto rozdělení za zcela 
nevhodné a chybné. 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
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OSSOO Bez připomínek Bez připomínek 

PharmDr. Margit 
Slimáková 

Moc děkuji za příležitost vyjádřit se k návrhům aktualizace vyhlášky. 
Společně s MUDr. Hankou Krejčí jsme texty prošly, navrhované 
změny se nám moc líbí a jen podporujeme. Určitě hned zjednoduší 
dodržování vyhlášky a vaření dietních jídel. 

Bez připomínek 

Jako naprosto nejlepší bychom viděly, kdyby MŠMT a MZ dokázaly 
čím dříve zajistit tvorbu vzorových jídelníčků pro nejběžnější diety 
(třeba jejich objednání u Státního zdravotního ústavu), protože i v 
případě, že by SZU potřebovalo projekt tvorby jídelníčků finančně 
podpořit, stále pro školství jako celek bude podstatně výhodnější 
zafinancovat tvorbu jedněch jídelníčků než nechat na tisících škol 
platit své nutriční terapeuty a jídelníčky. Zcela obecně si myslím, že 
těsnější spolupráce MŠMT se SZU by zlepšení vaření ve školních 
jídelnách jen prospěla.  

KONSTATOVÁNÍ  

Budu moc ráda, když po této aktualizaci zorganizujete i aktualizaci 
pravidel, podle kterých školní jídelny vaří - spotřebního koše, a 
nabízíme pomoc při přípravách této aktualizace.  

NENÍ PŘEDMĚTEM VYHLÁŠKY  

SZÚ  
MVDr. Anna Niklová 

po předchozí komunikaci s PharmDr. M. Slimákovou a kolegyní Mgr. 
Košťálovou (SZÚ) si Vám v příloze dovoluji zaslat připomínky k 
novele vyhlášky o školním stravování. Omlouvám se, že nejsou 
setříděné ve formuláři. Nejsme sice připomínkovým místem, 
nicméně pracovníci ze školních jídelen nám zasílají své názory v 
domnění, že jejich připomínky můžeme uplatnit. Proto bychom byli 
rádi, kdybychom se alespoň touto cestou mohli vyjádřit k navržené 
novele a tím podpořit kolegy z terénu.         
Zaslaná reakce ze ŠJ:  
"Domnívám se, že minimální počet pracovních míst dle současného 
návrhu může být v některých případech nižší, než současný počet 
pracovníků ve ŠJ. 
A obávám se možnosti snižování počtu pracovníků v zařízeních 
školního stravování. 
Návrh vyhlášky předpokládá zajištění standardní kvality 
stravovacích služeb, stabilizaci a zefektivnění systému i ozdravění 
školního stravování. Ovšem s nižším počtem pracovníků může 
naopak dojít ke zhoršení kvality stravování - z důvodu nadměrného 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
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používání konvenience. Příprava pokrmů z čerstvých surovin je 
mnohem časově náročnější, než vaření např. z mražené zeleniny. 
Pokud to bude jen trochu možné, mohli by jste nám pomoci (školním 
jídelnám)?  
Skutečnost naší školní jídelny: 
- dle současného normativu máme úvazky na hlavní činnost ve výši  
8,34 přepočtených pracovníků ŠJ 
- dle návrhu vyhlášky o školním stravování vychází úvazky na 8,03 
přepočtených pracovníků ŠJ" 
 
Ještě přidávám odkaz na jídelny.cz, kde jsou názory z jídelen rovněž 
prezentovány.  
http://jidelny.cz/show.aspx?id=1735  
http://jidelny.cz/show.aspx?id=1733 - zde je podstatný poslední 
odstavec - kdo je či spíše není pověřen připomínkováním (ani 
krajské úřady a metodici stravování)... 

 §2 odst. 5) 
K tomu bodu je třeba upozornit na to, že dosud nebylo vyřešeno 
zajištění financování této oblasti. Školní jídelny, které poskytují dietní 
stravování v rámci školního stravování, činí tak bez jakéhokoliv 
finančního ohodnocení za zvýšenou náročnost jejich práce. Dále pak 
finanční prostředky na odměnu – plat specializované osoby (pozn. 
nutriční terapeut) rovněž školská zařízení a školy dosud neobdržely. 
Není ani vyřešena otázka vzdělávání pracovníků školních jídelen, 
neboť toto je rovněž zapotřebí zajistit a podpořit finančními 
prostředky, které prozatím nikdy nebyly do rozpočtů škol a školských 
zařízení přiděleny. 

KONSTATOVÁNÍ 
Školní stravování je školskou službou, které 
uskutečňuje školské zařízení. Finanční 
prostředky, které získá zařízení školního 
stravování ze státního rozpočtu pak lze užít 
na výdaje specifikované v § 160 odst. 1 
školského zákona, tj. odměny za práci 
vykonávanou mimo pracovní poměr. 
 

 §3 odst. 8) 
Počet pracovních míst v zařízení školního stravování se stanoví 
podle konkrétních provozních podmínek tak, aby bylo plně 
zabezpečeno plnění úkolů, které zařízení školního stravování má ve 
své hlavní činnosti. Počet pracovních míst nesmí být nižší než 
minimální počet podle přílohy č. 3. 
Z odstavce není patrno, KDO stanoví tento počet pracovních míst*. 
Pokud nebude tato činnost efektivně řízena, nastane chaos. Na 

 Minimální personální standard – vypuštěno 
z návrhu 
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přidělování finančních prostředků konkrétnímu pracovišti se podílí:  
1. MŠMT ČR 
2. Krajský úřad 
3. Ředitel školy 
4. Ředitel školní jídelny (vedoucí ŠJ) 
5. Zřizovatel školy či školské zařízení může též toto „určování“ 
ovlivnit  
 
* (nemůže to být standardně ředitel zařízení školního stravování, viz 
závěrečná zpráva, neboť těch je minimum, většina těchto zařízení je 
součástí školy tzn. zaměstnanci spadají pod ředitele školy příp. 
školského zařízení) 
Navíc způsob výpočtu se jeví být poněkud složitým a chaotickým. 
Opět se nabízí otázka, kdo jej bude provádět? Kdo posoudí 
konkrétní pracovní podmínky? 

 Mezi školními jídelnami pro 321–1000 strávníků je obrovský rozdíl, 
nelze je všechny hodnotit pod jedním koeficientem. Navíc nikde není 
vůbec zohledněn rozsah poskytovaných služeb. 
Přidělování počtu pracovníků ŠJ dle skutečně uvařených obědů v 
loňském školním roce je velmi nepraktické. Počty strávníků se 
významně mění, nehledě na to, že jejich skutečný stav kolísá díky 
nemocnosti dětí zcela nepředpokládaně (př. v září nastoupí do ZŠ o 
25 prvňáčků více než dříve, kde se získají peníze do rozpočtu??). V 
této souvislosti je třeba poukázat na významný fakt, že ačkoliv může 
být ve školní jídelně aktuálně přítomno méně dětí, než je zapsáno 
(nemoci, školy v přírodě apod.), pracovníkům ubude práce pouze v 
souvislosti s mytím stolního nádobí. Kuchyně a všechny přilehlé 
prostory se musí uklidit, tj. vyžadují pracovníka, byť se jedná o 80 
zapsaných či 65 přítomných strávníků.  Zde je rovněž na místě 
podotknout, že u ostatních pracovníků ve školách a školských 
zařízeních není k tomu faktu přihlíženo, vždy se počítá s počty 
zapsaných žáků.  
Je samozřejmé, že finanční prostředky a počty pracovníků ve 
školách a školských zařízeních musí být stanovány dle pravidel, 
platících v obecné rovině pro celou republiku, avšak navrhovaný 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 
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způsob není praktický a jak je již výše uvedeno je stanoven, aniž by 
se přihlédlo k diferencovanému provozu jednotlivých ŠJ.  Podle 
informací z terénu by došlo ve většině ŠJ ke snížení počtu 
pracovníků. Tento fakt by bylo zapotřebí napřed ověřit v praxi (než 
bude fixně upraven vyhláškou) a nejenom výpočtem vycházejícím 
ze statistických údajů.  
Vzhledem k níže uvedené citaci se nabízí otázka, zda bylo opravdu 
dobře zváženo toto řešení, a zda nezpůsobí v praktickém použití 
komplikace. 
Citace ze závěrečné zprávy: Do 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). 

 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. Jakým 
způsobem může navrhovaný standard ovlivnit výše zmírněné 
zlepšení kvality a přístupnost pro soc. slabší strávníky?  
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. Jakým způsobem se 
ušetří finanční prostředky, když se činnosti ŠJ zapojí NT či lékař a 
jak se tím sníží administrativa? Kdo bude nadále vykonávat ostatní 
běžnou agendu, která neslouží pouze dietnímu stravování, ale 
zajišťuje chod celé ŠJ? 

 Minimální personální standard – vypuštěno 
z návrhu 

 5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Ředitelé zařízení školního stravování, které nesplňují minimální 
personální standard ........., zajistí jeho splňování například přijetím 
dalších pracovníků nebo úpravou vnitřních předpisů.  
 

Minimální personální standard – vypuštěno z 
návrhu 

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



55 
 

Kdo jim přidělí finanční prostředky na eventuelní další pracovníky? 
Z platů stávajících zaměstnanců nelze ubírat na platy navýšeného 
počtu pracovníků i tak jsou špatně ohodnoceni.  
Opětovně je třeba upozornit na fakt, že ředitelů zařízení školního 
stravování je v porovnání k počtu školních jídelen v republice 
minimum.  

 

V Praze 2. června 2017 

Vypracovala: RNDr. Jitka Krmíčková Podpis: 
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