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III.  

Odůvodnění 
I. Obecná část 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů, zhodnocení 
platného právního stavu 

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo k provedení § 32 odst. 

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

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, 

pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních 

(dále jen „vyhláška č. 282/2016 Sb.“). Vyhláška č. 282/2016 Sb. upravuje požadavky na potraviny, 

pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních 

(dále jen “školy“), a dále stanovuje výjimky, za nichž lze v odůvodněných případech nabízet k prodeji 

nebo prodávat potraviny, které nesplňují požadavky stanovené touto vyhláškou, pokud se nejedná 

o nabízení k prodeji nebo prodej žákům do splnění povinné školní docházky. Tato vyhláška se 

nevztahuje na školní stravování upravené vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Při přípravě stávajícího znění vyhlášky č. 282/2016 Sb. se vycházelo z požadavků nutričního profilování 

potravin vytvořeného Světovou zdravotnickou organizací (WHO) specificky pro účely reklamy (WHO 

Regional Office for Europe Nutrient Profile Model, 2015; A Framework for Implementing the Set 

of Recommendations on the Marketing of Foods and Non-alcoholic Beverages to Children). Požadavky 

na potraviny stanovené vyhláškou č. 282/2016 Sb. tak v současné době ne zcela reflektují reálnou 

situaci na trhu s potravinami včetně stávající vnitrostátní právní regulace této oblasti. Důsledkem 

je stav, kdy díky přísně nastaveným požadavkům není možné ve školách nabízet a prodávat potraviny 

v dostatečné šíři sortimentu, a to ani ty, jež jsou běžně spotřebiteli z výživového hlediska odůvodněně 

nabízeny jako potraviny, které jsou v souladu se zásadami zdravého životního stylu.  

Navrhovaná právní úprava vyhlášky č. 282/2016 Sb. se tak jeví jako nezbytná, kdy hlavním principem 

je úprava stávajících požadavků tak, aby ve školách bylo možno nabízet a prodávat potraviny 

v adekvátní šíři sortimentu při současném respektování aktuálních výživových doporučení a stávající 

vnitrostátní právní regulace oblasti trhu s potravinami. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně 
souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a zmocněním k jejímu provedení dle § 32 odst. 2 tohoto zákona. 

 

3. Zhodnocení souladu s právem Evropské unie 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu ČR implementováno právo EU a návrh není s právem EU 

v rozporu. Předpisy EU se na předmět úpravy nevztahují. 
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Návrh vyhlášky pouze okrajově souvisí s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 

ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, když počítá 

s tím, že potraviny a výrobky jsou označeny v souladu s tímto nařízením. 

 

Návrh vyhlášky pouze rozvolňuje, tj. zmírňuje požadavky na nabízené potraviny a neupravuje jiné 

požadavky ve smyslu jejich zpřísnění, doplnění či nezavádí nové požadavky či specifikace. Podle názoru 

MŠMT tak není nutné ji notifikovat dle směrnice 2015/1535/EU. 

Obecně podle předkladatele platí, že omezení v naplňování svobod vnitřního trhu EU (zejména volného 

pohybu zboží) je proporcionální a hájitelné, neboť je vedeno v zájmu ochrany zdraví dětí a žáků, 

zejména pokud jde o boj proti obezitě. Současně však návrh novely vyhlášky upravuje limity tak, že 

ve školách bude možné prodávat širší sortiment výrobků, ovšem za současného zachování výživových 

požadavků na zdravou výživu. 

 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 
ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí, sociální dopady 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet.  

Není předpokládán negativní dopad na potravinářský průmysl, protože již dnes potravinářský průmysl 

reformuluje a inovuje výrobu tak, aby potraviny vyhovovaly současným výživovým požadavkům 

na správnou (zdravou) výživu a byly tak v souladu se zdravým životním stylem. Tyto skutečnosti jsou 

deklarovány jak na stránkách Potravinářské komory ČR (http://www.foodnet.cz/) a České 

technologické platformy (http://www.ctpp.cz/), tak na stránkách Platformy pro reformulace 

(www.reformulace.cz) nebo v rámci dalších akcí, které podporují zvyšování povědomí spotřebitelské 

veřejnosti.   

Rovněž není předpokládán negativní dopad na školy a jejich zřizovatele a na provozovatele 

potravinových a nápojových automatů a bufetů, kteří budou muset nabídku přizpůsobit požadavkům 

navržené právní úpravy, neboť vzhledem k již existujícímu sortimentu potravin, které budou v souladu 

s požadavky navržené právní úpravy a jsou na trhu dostupné, se případné náklady budou týkat pouze 

logistiky, tedy výběru vhodných potravin a zásobení potravinových a nápojových automatů a bufetů. 

Tyto případné logistické náklady nebudou vyšší než ty stávající.  

Z hlediska žáků, kterým jsou služby provozovatelů potravinových a nápojových automatů  

a bufetů určeny, lze předpokládat pozitivní dopad navržené právní úpravy, neboť budou nabízeny 

a prodávány potraviny v adekvátní šíři sortimentu. Kolaterálním, avšak významným pozitivním 

efektem bude formování správných výživových návyků žáků, a to v souladu s Rámcovými vzdělávacími 

programy. 

 

5. Dopad navrhované právní úpravy na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na životní prostředí. 

 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 
a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
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Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu  

k rovnosti mužů a žen a nevytváří podmínky pro nerovné zacházení. 

 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nezasahuje do stávající úpravy ochrany osobních údajů a rovněž se netýká 

zpracování osobních údajů.  

 

8. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení 

Navrhovaná právní úprava nezakládá riziko korupčního jednání. 

 

9. Dopad na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

Podrobnosti k obecné části odůvodnění jsou uvedeny v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(RIA). 
 
II. Zvláštní část 
 
K čl. I bodu 1  

Jedná se o doplnění požadavků na technologickou přípravu potravin, cílem je vyloučit z nabídky 

potraviny, které jsou upraveny smažením nebo grilováním. Technologické úpravy potravin smažením 

nebo grilováním je z hlediska zdravých stravovacích návyků záhodno v rámci snižování obezitogenního 

působení prostředí ve školách omezit a snížit tak dostupnost takto upravených pokrmů žákům na 

rozumnou míru. Zároveň s tím dochází k legislativně technické úpravě v § 2 odst. 1. 

 

K čl. I bodu 2  

Nektar nezbytně nemusí obsahovat přidaná přírodní sladidla. Nektar je podle platné legislativy 

„nezkvašený, ale zkvasitelný výrobek získaný přídavkem pitné vody a popřípadě též přírodních sladidel, 

sladidel, medu, nebo jejich směsi k ovocné nebo zeleninové šťávě, ovocné nebo zeleninové šťávě 

z koncentrátu, koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávě, sušené ovocné nebo zeleninové šťávě, 

k ovocné dřeni nebo ke směsi těchto výrobků“.  

Vyhláška definuje „přidaný cukr“, aplikace definice však v současné době přináší u řady provozovatelů 

potravinářských podniků problémy. Odkaz na žádnou relevantní definici v jiném platném právním 

předpise, která by tento pojem definovala, neexistuje. Navíc, provozovatelé potravinářských podniků 

mají povinnost na obalech potravin uvádět v rámci výživových údajů pouze množství celkových cukrů, 

nikoli přidaných cukrů. Zde je nutné respektovat požadavky kladené na označování platnými právními 

předpisy. 

Přidaným cukrům a cukrům ze všech zdrojů se bude v nejbližším období věnovat Evropský úřad 

pro bezpečnost potravin (EFSA) s tím, že se EFSA zavázala nejpozději do roku 2020 stanovit jejich 

doporučená denní množství. V této souvislosti se očekává, že se také vysloví k tomu, co lze považovat 

za přidané cukry. Bude vhodnější nepředjímat a vyčkat hodnocení EFSA.   

 

K čl. I bodu 3 
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Stávající příloha stanoví konkrétní požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze 

nabízet k prodeji a prodávat ve školách. Tabulka obsahuje jednak seznam kategorií potravin a jejich 

charakterizaci a dále vybrané živiny, pro které jsou stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty, při jejichž 

překročení již nebude možné potraviny nabízet a prodávat. Limity (nejvyšší přípustné hodnoty) nejsou 

stanoveny v případech, kdy není důvodné je stanovovat, např. limit pro tuk v kategorii potravin 

„zpracované ovoce a zelenina za předpokladu minimálního obsahu 50 g ovoce a/nebo zeleniny ve 100 

g, resp. 100 ml hotového výrobku“.   

Limity pro jednotlivé vyjmenované kategorie potravin je nutné nastavit tak, aby korespondovaly  

s určitou realitou na trhu, co se týká potravin všeobecně vnímaných jako vhodné z pohledu pestré 

a vyvážené stravy. Zároveň je nutné limitovat ty potraviny, které jsou vnímány jako nezdravé, ať již 

z pohledu (nadměrného) obsahu soli, tak z pohledu obsahu cukru. S ohledem na skutečnost, že  

v právních předpisech není jasně zakotvena definice přidaných cukrů a že na obalech je povinné uvádět 

pouze celkové cukry přítomné v potravinách, je nutné limity přizpůsobit reálnému stavu  

v oblasti označování potravin. Navíc, výrobci ani dodavatelé nemají povinnost informovat o obsahu 

přidaných cukrů, tudíž je stanovení limitů nad rámec platných právních předpisů. 

Stanovené kategorie potravin je nutné vymezit tak, aby jejich názvy odpovídaly zákonným názvům 

potravin stanoveným v platných právních předpisech.  

Tuky a oleje žádná ze škol samostatně neprodává a používá je pouze ve velmi omezeném množství 

(z důvodu mj. i ceny) jako doplněk při vlastní přípravě obloženého pečiva. Není tedy nutné stanovit 

limity, avšak je žádoucí, aby zůstala zachována možnost pro jejich použití pro přípravu obložených 

pekařských výrobků. Tuky jsou vedle ovoce, zeleniny, masa, ryb, mléčných výrobků a výrobků z obilovin 

taktéž nedílnou součástí správné výživy, jelikož jsou zdrojem nezbytných živin (esenciálních mastných 

kyselin a v tucích rozpustných vitaminů). 

Kategorie zpracované ovoce a zelenina zahrnuje výrobky ze zpracovaného ovoce a zeleniny  

s vysokým podílem ovoce s obsahem ovocné vlákniny s minimálním přídavkem cukru. Podmínkou je, 

aby tyto výrobky obsahovaly alespoň 50 g ovoce a/nebo zeleniny na 100 g, resp. 100 ml konečného 

výrobku, kdy důvodem bylo zakomponování i kvalitativního aspektu tak, aby se skutečně jednalo 

o ovocné a zeleninové výrobky. Vzhledem k tomu, že tato kategorie je jedním ze zdrojů cukrů, avšak 

v platných právních předpisech neexistuje definice přidaných cukrů, je vhodné pracovat s možnostmi, 

které platná legislativa nabízí, a to prostřednictvím schváleného výživového tvrzení „bez přídavku 

cukru“. 

BEZ PŘÍDAVKU CUKRU 

Tvrzení, že do potraviny nebyly přidány cukry, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele 

pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, pokud nebyly do produktu přidány žádné 

monosacharidy ani disacharidy ani žádná jiná potravina používaná pro své sladivé vlastnosti. Pokud 

se cukry v potravině vyskytují přirozeně, mělo by být na etiketě rovněž uvedeno: „OBSAHUJE 

PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ CUKRY“. 

Suché skořápkové plody, olejnatá semena a luštěniny hrají důležitou roli ve výživě a jsou zdrojem 

nezbytných živin, a tudíž jejich zařazení do prodeje je vhodné. Nicméně je nutné z prodeje vyloučit 

výrobky s přidanou solí (např. slané pražené arašídy, slané kešu oříšky) nebo s přidaným cukrem (např. 

mandle obalené v cukrové polevě). Toto lze prakticky ošetřit s využitím možností, které nabízí platné 

právní předpisy pro tvrzení „bez přídavku cukru“ nebo „bez přídavku sodíku / soli“. 

BEZ PŘÍDAVKU SODÍKU/SOLI 
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Tvrzení uvádějící, že do potraviny nebyl přidán sodík/sůl, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele 

pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, pokud nebyl do produktu přidán žádný 

sodík/sůl ani žádná jiná složka, do které byl přidán sodík/sůl, a výrobek neobsahuje více než 0,12 g 

sodíku nebo rovnocenné množství soli na 100 g nebo 100 ml. 

Podle vyhlášky lze nabízet pouze nesmažené a negrilované výrobky s min. obsahem čistých svalových 

bílkovin 10 %, s max. obsahem soli 1,5 %, tuku 15 % a přidaného cukru 3 %. Limit pro přidaný cukr 

je v případě masných výrobků snadno splnitelný (až na specifické výjimky), stejně tak i požadavek, aby 

výrobky nebyly smažené nebo grilované. Obtížnější to je v případě limitů pro obsah čistých svalových 

bílkovin a tuku. Naprostý problém je v limitu pro obsah soli, který aktuálně nesplňují prakticky žádné 

masné výrobky. 

Žákům je možné nabízet pouze kvalitní masné výrobky, zejména šunky, a to nejvyšší jakosti, je ale 

nezbytné upravit limit pro sůl. Stávajícímu limitu pro obsah soli (1,5 %) aktuálně žádná ze šunek nejvyšší 

jakosti na trhu nevyhovuje. Šunku nejvyšší jakosti splňující stávající limit lze pouze s velkými 

technologickými obtížnostmi (nestabilita barvy, snížená vaznost masa apod.) a s nestandardní 

senzorikou (skokové snížení slanosti by nutně znamenalo chuťovou neatraktivitu). Technologicky 

se velmi těžko lze dostat na 1,7 g, běžný je však obsah soli do 2,1 g.  

Kvalitativní aspekt se odráží i při stanovení kategorie „výrobky z produktů rybolovu a akvakultury“, kdy 

lze nabízet a prodávat tyto výrobky, pouze obsahují-li minimálně 50 g z produktů rybolovu  

a akvakultury ve 100 g konečného výrobku. U této kategorie je stanovena nejvyšší přípustná hodnota 

pro obsah soli a dále pro obsah celkových tuků, kdy se jedná sice o poměrně vysokou hodnotu, ale 

v tomto případě se jedná o tuky, jejichž konzumaci je nutné podpořit, zejména s ohledem na obsah 

omega-mastných kyselin.  

V případě mléka a mléčných výrobků je nutné zkombinovat kvalitativní kritérium s legislativním 

vymezením jednotlivých skupin mléka a mléčných výrobků (příloha č. 4 k vyhlášce č. 397/2016 Sb., 

o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje), které pokryje všechny 

kategorie: 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 397/2016 Sb. 

Členění mléka a mléčných výrobků na druhy, skupiny a podskupiny 

Druh Skupina Podskupina 

Mléko tekuté kategorie konzumního mléka podle bodu 1 
odst. III část IV přílohy VII nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013 

zahuštěné odtučněné, slazené nebo neslazené 

částečně odtučněné nebo polotučné, 
slazené nebo neslazené 

plnotučné, slazené nebo neslazené 

sušené odtučněné 

částečně odtučněné nebo polotučné 

plnotučné 

Smetana tekutá ke šlehání 

vysokotučná 
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zahuštěná 
 

sušená 
 

Kysaný nebo zakysaný 
mléčný výrobek 

jogurt bílý 

smetanový 

řecký 

řeckého typu/stylu 

jogurtové mléko 
 

acidofilní mléko 
 

kefir 
 

kefirové mléko 
 

kysané mléko nebo 
smetanový zákys 

 

kysaná nebo zakysaná 
smetana 

 

kysané podmáslí 
 

kysaný mléčný výrobek s 
bifido kulturou 

 

Mléčný výrobek tepelně 
ošetřený po kysacím procesu 

  

Mléčný výrobek obohacený 
přídavkem mléčné kultury 

  

Máslo mlékárenské a 
koncentráty mléčného tuku 

máselný tuk nebo 
mléčný tuk bezvodý 

 

máselný koncentrát 
 

čerstvé máslo 
 

máslo 
 

máslo stolní 
 

Složený mléčný výrobek mléčný roztíratelný tuk 
(máselný přípravek 

 

máslo s přídavkem 
alkoholu 

 

Tvaroh měkký nebo odtučněný 
nízko tučný nebo jemný 
polotučný 
tučný 

termizovaný 

tvrdý nebo na strouhání 
nebo ke strouhání 

 

Sýr přírodní čerstvý 
 

zrající 

zrající pod mazem 

zrající v celé hmotě 
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s plísní na povrchu 

s plísní uvnitř hmoty 

dvouplísňový 

v solném nálevu, bílý 

pařený 
 

extra tvrdý (ke strouhání) 

tvrdý 

polotvrdý 

poloměkký 

měkký 

tavený roztíratelný 

s lomem 

tavený sýrový výrobek 
 

syrovátkový 
 

Bílkovinný mléčný výrobek potravinářský kasein kyselý 

sladký 

potravinářský kaseinát 
 

mléčná bílkovina 
 

Mléčný výrobek ostatní 
  

V rámci vyvážené a pestré stravy je vhodné žákům zajistit co nejširší paletu pekařských výrobků, které 

budou obohaceny o semínka, cereálie apod. Zároveň je ale nezbytné respektovat skutečnost, že takové 

pekařské výrobky již samy o sobě budou mít zvýšený obsah např. tuku nebo cukru. Ve školách během 

prodeje může však v současné době být nabízena z jemného pečiva např. pouze vánočka, z běžného 

pečiva chléb nebo bílé pečivo, veky nebo dalamánky. Přitom nabízet některé z nich je ale navíc 

technicky náročné (krájení, požadavky na hygienu apod.). U jemného pečiva může hrát roli i vysoký 

podíl ovoce, ale zároveň i to, že u běžného pečiva či různých speciálních chlebů významně roste 

hodnota pro tuk, jsou-li přidány cereálie nebo olejnatá semena (typicky se jedná o šestizrnné, vícezrnné 

nebo rustikální pečivo, kostky s dýňovými nebo slunečnicovými semínky apod.).  

Výrobky s obsahem olejnatých semen obecně obsahují hodně tuku – u těchto výrobků se obsah tuku 

pohybuje mezi 6 až 10 g na 100 g výrobku. Pokud jsou výrobky olejnatými semeny výrazně posypané 

a obsahují olejnatá semena i v těstě, obsah tuku ve výrobku se pohybuje okolo 16 g na 100 g výrobku. 

Limity stanovené vyhláškou je proto nutné přizpůsobit realitě trhu a vzít v úvahu také technologické 

aspekty výroby jednotlivých produktů s následnými senzorickými a kvalitativními vlastnostmi. 

Stávající vymezení kategorie „obložené pekařské výrobky bez obsahu majonézy, dresinků, hořčice 

a kečupu“ působí největší aplikační obtíže s ohledem na další vymezení pomocí dvojkombinací různých 

potravin. Navíc, celkový limit pro obložené pečivo je nižší než limit stanovený pro jednotlivé suroviny 

(tj. potraviny v jiných kategoriích vyhlášky). Jako nejvhodnější se tedy jeví vypuštění této kategorie 

a formulace kategorie nové s označením „balené i nebalené obložené pekařské výrobky“. V této 

souvislosti se jeví jako vhodné připustit omezenou míru použití majonéz, dresinků, hořčice, kečupů, 

olejů a tuků, které samostatně nabízeny být nemohou (vyhláška je neuvádí v příloze), nicméně 
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pro kulinářské potřeby je v adekvátním množství používat lze. Jedná se o velmi malá množství, která 

v rámci pestré a vyvážené stravy neohrozí zdravý vývoj žáka.  

V kategorii „nealkoholické nápoje“ je limit 4,0 g cukru v kolizi s povoleným výživovým tvrzením,  

a proto by měl být navýšen na 5,0 g. Nařízení (ES) č. 1924/2006 udává následující podmínku 

pro výživové tvrzení „s nízkou energetickou hodnotou“.  

S NÍZKOU ENERGETICKOU HODNOTOU 

Tvrzení, že se jedná o nízkoenergetickou potravinu, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele 

pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 40 kcal 

(170 kJ)/100 g v případě potravin pevné konzistence nebo více než 20 kcal (80 kJ)/100 ml  

v případě tekutin. V případě stolních sladidel se použije limit 4 kcal (17 kJ) na porci, se sladivými 

vlastnostmi odpovídajícími 6 g sacharózy (přibližně 1 kávová lžička sacharózy). 

Nealkoholické nápoje mohou tedy být označeny jako nízkoenergetické při obsahu energie méně než 

20 kcal (80 kJ)/100 ml, což odpovídá obsahu cukrů do 5 g. Při limitu 4 g cukrů by tedy mohlo docházet 

k paradoxní situaci, že nízkoenergetický nealkoholický nápoj by nebyl povolen k prodeji ve školách 

v případě obsahu cukrů vyšším než 4 g. Tímto mírným navýšením nemůže být ohrožen zdravý vývoj 

žáků, protože skutečně sladké nápoje zůstávají i nadále vyloučeny. 

Poslední kategorií potravin je sběrná kategorie „ostatní potraviny“, kam budou spadat všechny ostatní 

potraviny, které nebudou moci být zařazeny do předchozích kategorií. V tomto případě se stanoví 

nejvyšší přípustné hodnoty pro všechny tři živiny. Do této kategorie budou spadat např. různé 

čokoládové nebo nečokoládové cukrovinky, včetně bonbonů, nebo potraviny, pro něž kategorie 

potravin stanoveny nejsou. 

K čl. II 

Účinnost vyhlášky se navrhuje patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o pozitivní změny, tedy takové, které mají napravit nevyhovující právní stav a naopak umožnit 

snadnou a rychlou aplikovatelnost v praxi, není nutné stanovovat delší přechodné období. Předpokládá 

se, že k obměně sortimentu nabízeného v rámci prodeje potravin bude docházet průběžně v závislosti 

na nabídce vhodných potravin na trhu. 
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