
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 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 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy dne 24. 5. 2018, s termínem dodání stanovisek do 14. 6. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Připomínkové 
místo 

Připomínky Vypořádání 

Úřad vlády 
České republiky 
Odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 

Předkladatel nesplnil 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 

Vysvětleno. 
Novela 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. 
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základní zásady práva EU a zejména základní svobody vnitřního trhu 
(volný pohyb osob, zboží a svoboda usazování) podle článků 45 až 55 
SFEU.  
 
Problematika uvádění výživových a zdravotních tvrzení u potravin je 
upravena zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních 
při označování potravin.  
 
Relevantní je rovněž směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací 
v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby infomační 
společnosti.   
 
Připomínky a návrhy změn: 
 
Obecně: 
 
Předložený návrh v příloze stanoví konkrétní kategorie potravin, pro které 
je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji ve školách a školských 
zařízeních. V případě ostatních potravin, tj. potravin ve výčtu 
neuvedených, je reklama ve školách a školských zařízeních zakázána. 
Přestože se domníváme, že je toto omezující opatření z hlediska naplnění 
svobod vnitřního trhu EU (zejm. volného pohybu zboží) proporcionální a 
hájitelné, je nutné, aby bylo odůvodnění návrhu o toto  zhodnocení 
doplněno.  
 
Ke směrnici 2015/1535/EU: 
 
Dle § 4 platného znění vyhlášky č. 282/2016 Sb. byl původní návrh 
notifikován Evropské komisi jako technický předpis. Z údajů uvedených 
v odůvodnění návrhu ani z vlastního textu návrhu však nevyplývá, že by 
měla být předložená novela taktéž notifikována. Žádáme uvést, z jakého 
důvodu se nepředpokládá notifikace návrhu.  
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Závěr: 
 
Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky přímo 
implementováno právo EU.  

Z důvodu vyloučení možné kolize s právem EU je nutné vyjasnit výše 
uvedené připomínky. Formální nedostatek návrhu je nutno napravit.  

Ministerstvo 
dopravy 

 
Doporučujeme uvést poznámku pod čarou č. 15 do souladu s čl. 47 odst. 5 
legislativních pravidel vlády tak, že se název předpisu Evropské unie uvede 
v jeho českém znění, jak je uveden v Úředním věstníku Evropské unie s 
dodatkem „v platném znění“, neboť byl právní předpis Evropské unie 
(uvedený v této poznámce pod čarou) měněn. 

Akceptováno. 
 
 
 

 
Doporučujeme doplnit odůvodnění pro určení počátku nabytí účinnosti 
návrhu vyhlášky. Dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o 
Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších 
předpisů a čl. 53 odst. 1 legislativních pravidel vlády lze stanovit počátek 
nabytí účinnosti právního předpisu dříve, než 15. dnem po jeho vyhlášení 
(tedy např. dnem jeho vyhlášení) jen výjimečně v případě, vyžaduje-li to 
naléhavý obecný zájem, který musí být specifikován ve zvláštní části 
důvodové zprávy nebo odůvodnění. Ve zvláštní části odůvodnění 
předkládaného návrhu vyhlášky však není naléhavý obecný zájem vůbec 
identifikován. 

Akceptováno, upraveno jinak. 
 
Účinnost bude stanovena takto: „Tato vyhláška nabývá 
účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.“ 
 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj  

 
K nadpisu 
 
Nad nadpisem doporučujeme slovo „(Návrh)“ uvést graficky takto „N á v r 
h“. 

Akceptováno. 
 
 

 
K čl. l 
 
1. Doporučujeme body 1 a 2 spojit do jednoho bodu, který zní: 
 

Akceptováno. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB2MMFG39)

Footer Page 3 of 25.



Stránka 4 (celkem 25) 

„V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene b) slovo „nebo“ zrušuje, na konci 
textu písmene c) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se 
písmeno d), které zní: 
 
  „d) nejsou upraveny smažením nebo grilováním.“.“. 
 
Následující body doporučujeme v návaznosti na tuto změnu přečíslovat. 
    
2. V dosavadním bodu 4 doporučujeme za slovo „včetně“ vložit slova 
„nadpisu a“. 

 
K čl. II 
Doporučujeme větu o účinnosti nezarovnávat na střed, ale uvést na 
začátek řádku s uvozením odstavce. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Doporučujeme vypustit ze zvláštní části odůvodnění k čl. I bodu 3 větu 
poslední, neboť navrhovaná právní úprava změnu § 2 odst. 2 písm. a) 
neobsahuje. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
zemědělství  

 
Požadujeme doplnit nový bod ve znění: 

 
Na konci § 1 se doplňuje věta „Tato vyhláška se nevztahuje na ovoce, 
zeleninu, výrobky z ovoce a zeleniny, mléko a mléčné výrobky dodávané 
žákům v rámci školních projektů Evropské unie Ovoce a zelenina do škol a 
Mléko do škol.“. 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na stávající aplikační praxi je nezbytné vyloučit z předmětu 
právní úpravy vyhlášky č. 282/2016 Sb. dodávky ovoce, zeleniny, výrobků z 
ovoce a zeleniny, mléka a mléčných výrobků dodávané žákům v rámci 
školních projektů Evropské unie „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do 
škol“ a spolufinancované EU podle nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o 
stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, 
zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících 
nařízení vlády, a podle přímo použitelných předpisů EU (nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, nařízení Rady (EU) č. 

Neakceptováno. 
 
Podmínky pro poskytování podpory na dodávky ovoce, 
zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol jsou upraveny 
nařízením vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých 
podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, 
zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády (dále jen „nařízení vlády č. 
74/2017 Sb.“). 
 
Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) a písm. e) nařízení vlády č. 
74/2017 Sb. jsou předmětem podpory 
 

 neochucené mléčné výrobky uvedené v čl. 23 odst. 4 
písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013, v platném znění, které mohou 
obsahovat přidané látky podle čl. 23 odst. 6 druhého 
pododstavce nařízení Evropského parlamentu a 
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1370/2013 , prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39, nařízení Komise v 
přenesené pravomoci (EU) 2017/40). 
Mléčné výrobky dodávané v rámci školního projektu „Mléko do škol“ mají 
nastaveny parametry pro obsah cukru, soli, tuku a některých dalších látek a 
složek v přímo použitelných předpisech EU. Jedná se o nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 - zejména článek 23 - a nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU)  2017/40 - zejména článek 10. 
Posuzováním výrobků, které jsou schváleny v rámci školního programu 
„Mléko do škol“, podle vyhlášky č. 282/2016 Sb. a stanovováním jiných 
národních požadavků na tyto výrobky by docházelo k duplicitě.   
 
Zásadní připomínka 
 

Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, a to v 
souladu s limity pro sůl a tuky uvedenými ve 
vyhlášce 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, přičemž množství přidaného cukru se 
rovná nule, a 
 

 ochucené mléčné výrobky uvedené v příloze V 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1308/2013, v platném znění, které mohou obsahovat 
přidané látky podle čl. 23 odst. 6 druhého 
pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013, v platném znění, a to v souladu s 
limity pro sůl, tuky a cukry uvedenými ve vyhlášce č. 
282/2016 Sb. 

 
Působnost vyhlášky č. 282/2016 Sb. tedy nutně dopadá i na 
neochucené a ochucené mléčné výrobky dodávané v rámci 
nařízení vlády č. 74/2017 Sb., a to v rozsahu ustanovení § 2 
odst. 1 písm. d) a písm. e) nařízení vlády č. 74/2017 Sb., které 
na vyhlášku č. 282/2016 přímo odkazuje.   
 
Přijetím připomínky v uvedeném znění by došlo ke vzájemné 
kolizi vyhlášky č. 282/2016 Sb. a nařízení vlády č. 74/2017 Sb. 
a nelze ji tedy z povahy věci akceptovat.  

 
Dosavadní bod 1 doporučujeme upravit následovně: 
 
§ 2 odst. 1 písm. b) zní: 
„obsahují trans mastné kyseliny4) pocházející z částečně ztužených tuků v 
maximálním přípustném množství do 2 % celkového obsahu tuku v 
potravině,“. 
 
 

Vysvětleno.  
 
Mastné kyseliny pocházející z částečně ztužených tuků  
a stanovení limitů pro obsah těchto látek v potravinách jsou 
t. č. předmětem jednání na evropské úrovni. V této chvíli se 
nejeví jako vhodné stanovovat na národní úrovni limity ve 
smyslu připomínky při absenci finálních závěrů těchto 
jednání.  
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Odůvodnění: 
Doporučujeme přeformulovat požadavek tak, aby bylo stanoveno 
maximálně přípustné množství trans mastných kyselin pocházejících z 
částečně ztužených tuků – například v Dánsku, Rakousku nebo Litvě jsou 
národní limity pro trans mastné kyseliny do 2 % celkového obsahu tuku v 
potravinách. Požadavek na absolutní nepřítomnost trans mastných kyselin 
může být u některých potravin obtížně dosažitelný. 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

K obecné části odůvodnění 
V části 4 - Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní 
úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské 
prostředí, sociální dopady není vysvětlena vazba mezi navrhovanou právní 
úpravou a Rámcovými vzdělávacími programy (viz text  „Kolaterálním, 
avšak významným pozitivním efektem bude formování správných 
výživových návyků žáků, a to v souladu s Rámcovými vzdělávacími 
programy.“). 
Vzhledem k tomu, že se jedná o často diskutované téma, bylo by vhodné 
vztah navrhované novely k Rámcovými vzdělávacím programům blíže 
vysvětlit, resp. odůvodnění v tomto smyslu doplnit. 

Neakceptováno. 
 
Odkaz na RVP v Odůvodnění považujeme za dostačující. V 
RVP je deklarován v souladu se školským zákonem jako jeden 
ze základních cílů základního vzdělávání aktivní rozvoj a 
ochrana duševního, fyzického a sociálního zdraví žáků a 
budování zodpovědného postoje sám k sobě. 

Hlavní město 
Praha  

 
K bodu 3 (§ 2 odst. 2 písm. b)): 
 
v souladu s čl. 45 odst. 4 a 5 Legislativních pravidel vlády za slovo „nektary“ 
doplnit normativní odkaz na jiný právní předpis v podobě jeho zkráceného 
názvu nebo zobecněného názvu umožňujícího jednoznačné určení tohoto 
jiného právního předpisu nebo nenormativní odkaz na jiný právní předpis 
s použitím slov „jiný právní předpis“ 

Neakceptováno. 
 
Poznámka pod čarou je dostačující pro vysvětlení toho, co se 
rozumí pod pojmem „ovocné a zeleninové šťávy a nektary“. 
 

 
K bodu 4 (příloze): 
 
v souladu s čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády slova „ve znění 
vyhlášky č. 404/2006 Sb.“ nahradit slovy „ve znění pozdějších předpisů.“ 
 

Neakceptováno. 
 
Podle čl. 64 LPV platí, že pokud byl právní předpis 
novelizován pouze jednou, uvede se číslo pozdějšího 
právního předpisu tak, jak je uvedeno v připomínkovaném 
ustanovení. 
V případě, kdy by byla vyhl. č. 275/2004 Sb. novelizována 
několikrát, pak se uvede namísto konkrétní novely „ve znění 
pozdějších předpisů“. 
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S ohledem na fakt, že vyhl. č. 257/2004 Sb. byla novelizováno 
pouze jedno, a to vyhláškou č. 404/2006 Sb., je uvedený text 
v souladu s LPV. 

Svaz 
průmyslu a 
dopravy ČR 

 
Obecně k návrhu 
 
Jsme obecně toho názoru, že legislativní formou (zákona, vyhlášky, 
nařízením vlády) by měla být stanovena jen ta omezení, jejichž 
nedodržování přímo ohrožuje životy a majetek občanů tohoto státu. 
V případě návrhu zmíněné vyhlášky vnímáme její cíl jinak, a to 
„vychovávat“ budoucí občany k vyváženému stravování a zdravému 
životnímu stylu. I když nezpochybňujeme důležitost takovéhoto 
zodpovědného chování občanů v dospělém věku, nevidíme důvod 
k nutnosti stanovovat konkrétní omezení v rámci legislativy ČR. Jako 
dostatečná se nám jeví nutriční a kalorická doporučení či další metodické 
materiály, jejichž plnění by bylo v kompetenci ředitele školy. Navíc 
takovýto postup omezování svobodné vůle občanů, nepodložené žádnou 
zákonnou povinností, zcela neguje možnosti škol výchovně působit na své 
žáky, např. právě v oblasti racionální výživy a zdravého životního stylu. 
Z tohoto důvodu požadujeme úplné zrušení předmětné vyhlášky, namísto 
její novelizace. 
 
Zásadní připomínka 
 

Neakceptováno. 
 
Připomínka je nad rámec návrhu novely vyhlášky. Dále se 
připomíná, že vyhláška je prováděcím právním předpisem 
vydaným k provedení § 32 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, a v rozsahu tohoto zmocnění tedy 
upravuje požadavky na potraviny, pro které je přípustná 
reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a 
školských zařízeních, 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. 

Ministerstvo 
vnitra 

 
K čl. I bodu 2: 
 
S ohledem na čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády se výraz „, nebo“ 
považuje za slovo, a není tedy třeba o něm hovořit jako o textu.   

Akceptováno. 
 

 
K čl. I bodu 4 – k příloze: 
 
V odůvodnění je uvedeno, že nemožnost samostatně nabízet majonézy, 
kečupy apod. vyplývá z toho, že nejsou v příloze uvedeny. Dáváme proto 

Vysvětleno a částečně akceptováno. 
 
 
Nabízet k prodeji a prodávat lze jen potraviny, které 
kumulativně splňují požadavky uvedené v příloze návrhu a 
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na zvážení, zda je třeba druhou větu pod tabulkou uvádět, neboť by mohla 
zmíněnou koncepci, že dovoleno je propagovat a prodávat jen ty produkty, 
které jsou výslovně zařazeny do přílohy, zpochybňovat zaváděním režimu 
potravin, u nichž je nabízení a zprostředkování použití výslovně 
zapovězeno. Otázkou je i použití výrazu „zprostředkování použití“, který 
neodpovídá zmocňovacímu ustanovení ani textu vyhlášky a není zřejmé, co 
je jím míněno. 
 

zároveň požadavky dle § 2 odst. 1 písm. a) až d) návrhu. Dále 
lze nabízet k prodeji a prodávat potraviny dle § 2 odst. 2 
návrhu.  
 
Věta prvá i druhá uvedená pod tabulkou je součástí přílohy.   
 
Věta prvá v souladu s odůvodněním oproti stávající právní 
úpravě připouští použití majonéz, dresinků, hořčice, kečupu, 
olejů a tuků při přípravě balených i nebalených obložených 
pekařských výrobků, neboť k explicitnímu vyloučení použití 
těchto potravin při přípravě těchto výrobků není racionální 
důvod.  Parametrické požadavky (limity) na maximální obsah 
soli, cukru a tuku musí výrobek splnit jako celek. Věta prvá 
uvedená pod tabulkou je upřesněním požadavku  na přípravu 
výrobků v dotčené kategorii za účelem předcházení 
nejasností v aplikační praxi.  
 
Věcným záměrem věty druhé je vyloučit možnost, aby 
v prostorách provozovny byly žákům volně a zdarma 
k dispozici majonézy, dresinky, hořčice, kečupy, oleje a tuky 
k samostatnému dochucení výrobků. Tímto samostatným 
dodatečným dochucením výrobků žáky by mohlo docházet 
k takovému navýšení obsahu soli, tuku a cukru 
v dochuceném výrobku, které by již nebyl v souladu 
s výživovými doporučeními.  
 
V souladu s připomínkou byla věta druhá upravena takto: 
 
„Nepřipouští se nabízení majonéz20), dresinků21), hořčice21), 
kečupu12), olejů a tuků22) pro účel dochucení zakoupených 
výrobků samotným spotřebitelem v místě prodeje.“ . 
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K čl. II: 
 
Připomínáme, že pro možnost nabytí účinnosti právního předpisu v době 
kratší než je patnáct dní po vyhlášení stanoví zákon č. 309/1999 Sb., o 
Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve svém § 3 odst. 3 
podmínku naléhavého obecného zájmu na takovém postupu, který chápe 
jako výjimečný. Legislativní pravidla vlády ve svém čl. 53 odst. 1 pak 
vyžadují tento naléhavý obecný zájem specifikovat ve zvláštní části 
důvodové zprávy (odůvodnění). Z odůvodnění nynějšího návrhu nevyplývá, 
že by zde byl naléhavý zájem na urychleném nabytí účinnosti. 
Doporučujeme proto stanovit standardní nabytí účinnosti nejdříve 
patnáctým dnem po vyhlášení. 

Akceptováno. 
 
Účinnost bude stanovena takto: „Tato vyhláška nabývá 
účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.“ 

Potravinářská 
komora ČR 

 
K § 2 odst. 2:  
 
Domníváme se, že v nově navrhovaném ustanovení § 2 odst. 2 vznikl 
nesoulad s původním zněním u definice ovocných a zeleninových šťáv. 
  
Vycházíme-li z použitého odkazu pod čarou, který se vztahuje pouze na 
přímé ovocné šťávy, nejsou zahrnuty ovocné a zeleninové šťávy z 
koncentrátu ani ovocné a zeleninové nektary. Tyto nápoje však podle 
stávajícího znění při zachování podmínky zákazu přidaného cukru nabízet 
ve školách lze. 
  
Ze zkušeností výrobců ovocných a zeleninových šťáv a nektarů 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) včetně poznámky pod čarou 
č. 6 bylo upraveno takto: 
 
„b) ovocné a zeleninové šťávy a nektary6). 
_________________ 
6) § 1 písm. d), f) a j) vyhlášky č. 335/1997 Sb., kterou se 
provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a 
koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, 
ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a 
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vyplynulo, že je možné nabízet dětem ovocné a zeleninové šťávy a 
nektary (bude-li správně upraven odkaz pod čarou) i s omezením 
týkajícím se přidaných cukrů (i když nejsou definovány a značeny). 
Pokud tedy předkladatel novely bude i nadále trvat na vyloučení 
přidaných cukrů, je možné ponechat stávající znění ustanovení § 2 odst. 
2 b) a upravit pouze odkaz pod čarou 6) následovně: 
 
„b) ovocné a zeleninové šťávy a nektary6)  bez přidaného cukru, kterým se 
rozumí všechny monosacharidy a disacharidy s energetickou hodnotou 
vyšší než 3,5 kcal/g pocházející z jiných zdrojů než ovoce a zelenina a 
mléčné výroby, pokud jde o mléčný cukr; za přidaný cukr se považují 
rovněž cukry obsažené v potravinách, zejména med, slad, melasa, 
veškeré sirupy, nebo dvakrát a více koncentrované ovocné nebo 
zeleninové šťávy, jsou-li použity pro své sladivé vlastnosti.  
 
6) § 1 písm. d), f) a j) vyhlášky č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 
písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě 
nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, 
konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, 
ve znění pozdějších předpisů.“. 
  
Odůvodnění: 
Odkaz na ustanovení § 1 písm. d), f) a j) vyhlášky č. 335/1997 Sb. zahrne 
ovocné a zeleninové šťávy, ovocné a zeleninové šťávy z koncentrátu a 
ovocné a zeleninové nektary.  
 
Nicméně pokud však předkladatel novely připouští ovocné a zeleninové 
nektary s přidaným cukrem, pak na zachování původního znění  § 2 odst. 
2 písm. b) netrváme a lze tedy pouze upravit odkaz 6), jak je uvedeno.  
 
Zásadní připomínka 

ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění 
pozdějších předpisů.“. 
 
 

Dovolujeme si poznamenat, že navrhovaný limit pro cukr v kategorii 
kysaných mléčných výrobků velmi omezí sortiment nabízených 

Neakceptováno.  
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ochucených kysaných mléčných výrobků ve školách. Za navrhovaných 
podmínek je možné uvažovat cca o 1/3 celkové nabídky trhu. Proto 
necháváme znovu na zvážení, zda limit pro cukr v návrhu nenavýšit. 
 
Návrh: 
Podle našeho názoru se nabízejí dvě varianty případné změny limitu pro 
cukr u kysaných mléčných výrobků. 
Jednou je nalézt kompromisní limit, přijatelný pro obě strany, např. 12 g, 
který zaručí mírné rozšíření nabídky. 
 
Druhou variantou by mohlo být nastavení delšího časového období, 
v jehož rámci by docházelo k postupnému snižování cukru. Vzhledem 
k tomu, že se již nyní výrobci snaží o snížení a hledají cesty, považujeme 
tuto variantu za optimálnější. Zkušenosti téměř ze všech oborů výroby 
potravin ukazují, že okamžité snížení množství určité živiny není reálné 
ani z technologického hlediska, ani ze senzorického hlediska. Všechny 
reformulace vyžadují čas. 
 
Z našeho pohledu by tedy bylo vhodné nastavit např. čtyřletý časový 
rámec pro postupné snižování cukru tak, aby po jeho uplynutí byly dětem 
nabízeny kysané mléčné výrobky s celkovým obsahem cukru 11 g. 
Vycházelo by se ze stavu, že by se připustil obsah cukru například 13 g a 
následně by došlo ke snížení do dvou let na 12 g a do dalších dvou let na 
11 g cukru. Výrobci by tak měli dost času se technologicky a senzoricky 
s požadavkem vyrovnat. Dvouletá doba je zvolena z toho důvodu, že 
zpravidla do dvou let dochází ke změnám obalů a nepřinášelo by to tak 
pro výrobce nadměrnou finanční zátěž. 
 
Odůvodnění: 
Podle našich informací dochází podle předloženého návrhu kvůli obsahu 
tuku k vyřazení oblíbených smetanových jogurtů, a to jak ochucených, 
tak neochucených. Především však - s ohledem na obsah celkových cukrů 
- dochází k vyloučení v podstatě všech ochucených polo- a nízkotučných 
jogurtů, ale také ochucených zakysaných nápojů typu jogurtových, 
kefírových a acidofilních mlék, ochuceného podmáslí a podobných 

Trváme na limitu 11 g. Tento limit je i součástí strategických 
doporučení Evropské komise navržených (na podkladě 
Evidence Based Medicine) pro tuto oblast jednotlivým 
členským státům s termínem plnění k roku 2020 (snížení 
konzumace cukrů o 10 % oproti předchozímu stavu).  
 
Jsme toho názoru, že stávající potravinářské technologie a 
situace na trhu s potravinami umožní zařadit k nabídce a 
prodeji dostatečnou škálu výrobků v této kategorii i v rámci 
navrženého limitu 11 g. 
 
Je literárně zdokumentovanou skutečností, že konzumace 
cukrů je z fyziologického hlediska návyková a vede k zvýšení 
preference sladkých potravin a tím pádem i ke zvýšení jejich 
konzumace. Tato je spojena s celou řadou negativních 
důsledků, jakými je související nárůst tělesné hmotnosti a 
rozvoj nadváhy a obezity a jejich komplikujících onemocnění.  
 
Limit je tedy v souladu s výživovými doporučeními 
zaměřenými na snižování obsahu cukrů ve stravě, respektive 
s obecným a opodstatněným trendem snižování obsahu 
cukru v potravinách, k čemuž již nyní směřují i aktivity řady 
výrobců potravin. 
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dalších. U této skupiny převyšuje součet všech obsažených cukrů 
nastavený limit 11 g celkového cukru na 100 g výrobku. V tomto součtu je 
zahrnutý zdraví neohrožující přirozeně se vyskytující mléčný cukr laktóza 
a další laktóza obsažená v přidaném sušeném nebo kondenzovaném 
mléce, které je z důvodu technologie důležité pro úpravu sušiny a tím 
dosažení požadované konzistence finálního produktu, a také fruktóza 
obsažená v ovocné složce. Součet těchto přírodně se vyskytujících cukrů 
je ve výši 6 až 7 %. Množství přidaného řepného cukru (pro doslazení 
ovocné složky) se pak pohybuje rovněž okolo 7 %, takže celkový obsah 
cukrů se u této skupiny zakysaných výrobků pohybuje v rozmezí 11 až 15 
%. 
 
V této souvislosti nelze používat jako argument školní program, kdy žadatel 
předkládá receptury příslušných výrobků, protože je podmínkou max. 7 % 
přidaného cukr. To ale v celkovém součtu nemusí znamenat hodnotu 11 g 
cukru, jak je nastavena v návrhu, ale i vyšší. 

 
Z poznámky uvedené pod tabulkou v příloze, v níž se umožňuje použití 
majonéz, dresinků, hořčice, kečupu, olejů a tuků při přípravě balených i 
nebalených obložených pekařských výrobků, nevyplývá, zda je možné 
k těmto výrobkům ve školách realizovat vzdělávací aktivity. 
 
Ať to je či není možné, navrhujeme doplnit důvodovou zprávu o pasáž, ve 
které se vysvětlí, zda se u těchto výrobků vzdělávací aktivity připouští či 
nikoli. Pro naše členy je tato informace zásadní. 
 

Vysvětleno. 
 
Návrh vyhlášky umožňuje použití majonéz, dresinků, hořčice, 
kečupu, olejů a tuků při přípravě balených i nebalených 
obložených pekařských výrobků.  
 
Vyhláška tedy nezakazuje jejich použití a lze je tak zařadit 
mezi potraviny, pro které je přípustná reklama. 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

 
K důvodové zprávě a předkládacímu dopisu 
 
 
Žádáme v obecné části důvodové zprávy a v předkládací zprávě uvést 
hlavní změny předkládané právní úpravy, tj. zejména jakým způsobem se 
rozšiřuje sortiment nabízených potravin. 
 
 

Vysvětleno. 
 
Stávající i navržená právní úprava v příloze stanovuje nutriční 
limity v jednotlivých kategoriích potravin, neupravuje 
nabízení a prodej konkrétních potravinářských výrobků 
konkrétních producentů potravin a zařazení konkrétních 
výrobků konkrétních producentů potravin do prodeje je 
realizováno samotnými provozovateli potravinových a 
nápojových automatů a bufetů.  
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V Odůvodnění ani v předkládací zprávě tedy z povahy věci 
není možno specificky konkretizovat, "jakým způsobem se 
rozšiřuje sortiment nabízených potravin".  
 
Při určité znalosti potravinářského trhu, nutričních parametrů 
potravinářských výrobků na něm nabízených a stávajících 
potravinářských technologií lze predikovat rozšíření nabídky 
v jednotlivých dotčených kategoriích, formou příkladů, 
následovně:  
 
Kategorie: 
 
1) nesmažené a negrilované masné výrobky nebo výrobky z 
vajec za předpokladu minimálního obsahu 10 % hmot. čisté 
svalové bílkoviny v hotovém masném výrobku nebo 50 g 
vajec ve 100 g hotového výrobku z vajec  
 
Šunky  - žákům je vhodné nabízet pouze kvalitní masné 
výrobky, zejména šunky, a to nejvyšší jakosti. Stávajícímu 
limitu pro obsah soli aktuálně žádná ze šunek nejvyšší jakosti 
na trhu nevyhovuje. Navýšení nejvyšší přípustné hodnoty pro 
obsah soli na 100 g výrobku umožní nabízení a prodej šunky 
nejvyšší jakosti, respektive dojde k rozšíření sortimentu 
těchto výrobků.  
 
2) ochucené a neochucené mléčné výrobky 
 
Tvarohy  - díky zvýšení nejvyšší přípustné hodnoty pro obsah 
tuku na 100 g nebo 100 ml výrobku lze nabízet i tučnější 
tvarohy, respektive rozšířit sortiment těchto potravinářských 
výrobků.  
 
Sýry - díky zvýšení nejvyšší přípustné hodnoty pro obsah soli 
na 100 g nebo 100 ml výrobku lze nabízet i sýry s vyšším 
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obsahem soli, respektive rozšířit sortiment těchto 
potravinářských výrobků. 
 
3) pekařské výrobky  
 
Jemné pečivo – díky navýšení nejvyšší přípustné hodnoty pro 
obsah tuku a cukru na 100 g výrobku lze nabízet i jemné 
pečivo s vyšším obsahem tuku a cukru, respektive rozšířit 
sortiment těchto potravinářských výrobků (například zařazení 
výrobků s vysokým podílem ovoce, které samo o sobě 
obsahuje určité množství cukru). 
 
chléb všechny druhy, běžné pečivo – u běžného pečiva či 
různých speciálních chlebů významně roste hodnota pro tuk, 
jsou-li přidány cereálie nebo olejnatá semena. Navýšení 
nejvyšší přípustné hodnoty pro obsah soli a tuku na 100 g 
výrobku umožní zařazení potravinářských výrobků s 
významným podílem cereálií nebo olejnatých semen, typicky 
se jedná o šestizrnné, vícezrnné nebo rustikální pečivo, 
kostky s dýňovými nebo slunečnicovými semínky atd. 
 
4) balené i nebalené obložené pekařské výrobky  
 
Jedná se výrobky složené z jednotlivých komponent/surovin 
(například obložená houska/bageta – pečivo + máslo + šunka 
a/nebo sýr atd.), stanovené nejvyšší přípustné hodnoty musí 
výrobek splnit jako celek. Z hlediska stávajících limitů je t. č. 
velmi problematické nabízet a prodávat tyto výrobky (celkový 
limit pro obložené pekařské výrobky je t.č. paradoxně a 
nelogicky nižší než limit stanovený pro jednotlivé suroviny 
použité k jeho výrobě).  Navýšení nejvyšší přípustné hodnoty 
pro obsah soli na 100 g výrobku umožní rozšířit sortiment 
těchto potravinářských výrobků - obložená houska/bageta 
atd., respektive je zařadit do nabídky a prodeje.  
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5) výrobky z produktů rybolovu a akvakultury za předpokladu 
minimálního obsahu 50 g masa z nich ve 100 g hotového 
výrobku 
 
V této kategorii bylo přistoupeno k navýšení nejvyšší 
přípustné hodnoty pro obsah soli na 100 g výrobku, aby bylo 
možno rozšířit sortiment nabízených a prodávaných výrobků 
a podpořit tak konzumaci potravin nutričně hodnotných 
zejména z hlediska obsahu omega-3 mastných kyselin (např. 
kyseliny dokosahexaenové  - DHA). 

Úřad vlády 
České republiky 
– Vedoucí 
Úřadu vlády 

 
K příloze 
 
V tabulce požadavků na potraviny, konkrétně u položek ochucené a 
neochucené mléčné výrobky je stanoveno 11,0 g cukru na 100 ml. Obvykle 
užívané množství se pohybuje u těchto výrobků ve výši 13g/100 ml. Je to 
způsobeno tím, že uváděné cukry jsou kombinací látek fruktózy a laktózy, 
přičemž laktóza je přirozenou složkou mléka. Z tohoto důvodu 
doporučujeme limit zvýšit. 
 

Neakceptováno. 
 
Trváme na limitu 11 g. Tento limit je i součástí strategických 
doporučení Evropské komise navržených (na podkladě 
Evidence Based Medicine)  pro tuto oblast jednotlivým 
členským státům s termínem plnění k roku 2020  (snížení 
konzumace cukrů o 10 % oproti předchozímu stavu).  
 
Jsme toho názoru, že stávající potravinářské technologie a 
situace na trhu s potravinami umožní zařadit k nabídce a 
prodeji dostatečnou škálu výrobků v této kategorii i v rámci 
navrženého limitu 11 g. 
 
Je literárně zdokumentovanou skutečností, že konzumace 
cukrů je z fyziologického hlediska návyková a vede k zvýšení 
preference sladkých potravin a tím pádem i ke zvýšení jejich 
konzumace. Tato je spojena s celou řadou negativních 
důsledků, jakými je související nárůst tělesné hmotnosti a 
rozvoj nadváhy a obezity a jejich komplikujících onemocnění.  
 
Limit je tedy v souladu s výživovými doporučeními 
zaměřenými na snižování obsahu cukrů ve stravě, respektive 
s obecným a opodstatněným trendem snižování obsahu 
cukru v potravinách, k čemuž již nyní směřují i aktivity řady 
výrobců potravin. 
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Globopol, 
PharmDr. 
Margit 
Slimáková 

 
Obecně k návrhu 
 
Ve školních automatech a bufetech byla podle zjištění České školní 
inspekce nabízena celá řada nevhodných potravin a cílem vyhlášky bylo 
jejich nabídku regulovat. Ani ne po roce platnosti je navržena její změna s 
odůvodněním, že „...díky přísně nastaveným požadavkům není možné ve 
školách nabízet a prodávat potraviny v dostatečné šíři sortimentu". Cílem 
aktualizace (tj. zmírnění) vyhlášky je sortiment rozšířit, protože „adekvátní 
šíře sortimentu umožní saturovat výživové potřeby.". 

Vzato na vědomí. 
 
Připomínka je nekonkrétní a nejednoznačná. Není zřejmý 
věcný záměr připomínky, potažmo její odůvodnění. 

 
Obecně k návrhu 
 
Automaty a bufety nejsou povinné, je na rozhodnutí škol, zda je ve svých 
prostorách budou mít, a smyslem vyhlášky bylo regulovat výběr potravin 
tak, aby neškodily a nebyly v rozporu s výchovou ke zdravé výživě. Podle 
výroční zprávy ČŠI za školní rok 2012/2013 byly automaty a bufety v 61,5 % 
sledovaných škol. V odůvodnění aktualizace vyhlášky je předkládáno jako 
problém, že stávající vyhláška neumožňuje nabízet dostatečný sortiment. 
Znamená to tedy, že zbývajících téměř 40 % škol chybuje, když neposkytuje 
žádné potraviny, natož jejich dostatečný sortiment, a nesaturuje tak 
výživové potřeby žáků? Uvedené zdůvodnění aktualizace považujeme za 
nedostatečné, protože povinností školy je vzdělávat, nikoliv prodávat 
sortiment podle nabídky výrobců a suplovat obchody. 

Zásadní připomínka 
 

Neakceptováno. 
 
 
Je nutno připomenout, že vyhláška je prováděcím právním 
předpisem vydaným k provedení § 32 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu 
tohoto zmocnění tedy upravuje požadavky na potraviny, 
pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a 
prodávat ve školách a školských zařízeních, 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.  
 
Úkolem školy jistě není „prodávat sortiment podle nabídky 
výrobců a suplovat obchody“. Vyhláška však při svém vzniku 
reflektovala skutečnost, že v řadě škol a školských zařízení 
jsou potravinové a nápojové automaty a bufety historicky 
provozovány a žáky využívány a možnost regulace jejich 
činnosti (požadavky na potraviny, pro které je přípustná 
reklama a které lze nabízet k prodeji) umožňuje formovat 
správné výživové návyky žáků. Na straně druhé však není 
zájmem, aby tyto bufety nahrazovaly školní jídelnu resp. 
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školní stravování. 
 
Je zřejmým faktem, že řada žáků pravidelně nesnídá nebo 
nejsou z domova vybaveni svačinou.  
 
Je také zřejmým faktem, že řada provozovatelů školních 
potravinových a nápojových automatů a bufetů po nabytí 
účinnosti vyhlášky ukončila činnost, neboť nebyla schopna 
dostát jejím požadavkům. Ostatní provozovatelé pak byli 
nuceni výrazným způsobem omezit nabízený a prodávaný 
sortiment.   
 
Za současného znění vyhlášky jsou tak žáci (typicky žáci, kteří 
pravidelně nesnídají nebo nejsou z domova vybaveni 
svačinou) stran saturace svých výživových potřeb (nad rámec 
školního stravování dle vyhl. č.  107/2005 Sb., o školním 
stravování, ve znění pozdějších předpisů) omezeni stávající 
limitovanou nabídkou automatů a bufetů nebo jsou nuceni (v 
návaznosti na jejich zrušení) využít služeb potravinových 
provozoven v okolí školy se všemi vyplývajícími důsledky 
(např. možná kolize se školním řádem, konzumace 
nezdravých potravin atd.).  
 
Navržená právní úprava směřuje k odstranění problémů 
identifikovaných v Odůvodnění a RIA, jejichž příčina je spolu 
neoddělitelně provázána. Krom výše uvedeného je jedním 
z identifikovaných nedostatků stávající právní úpravy její 
nesoulad s další stávající vnitrostátní právní regulací oblasti 
trhu s potravinami. Odůvodnění k provedení navržené právní 
úpravy považujeme za dostatečné.  
 
S uvedeným závěrem předkladatele připomínky se na 
základě výše uvedeného proto neztotožňujeme.  
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Obecně k návrhu 
 
Ve zdůvodnění aktualizace je dále uvedeno, že „zpětné zhodnocení dopadů 
stávající právní regulace ukazuje, že stanovené požadavky ne zcela 
reflektují reálnou situaci na trhu s potravinami.". Žádné zpětné zhodnocení 
- kvalifikovaná analýza stávajícího stavu - však k návrhu na aktualizaci 
vyhlášky není přiložena. K dispozici jsou pouze mediální vyjádření 
předkladatelů typu „podle nastavených limitů nemohly děti koupit ani 
tvaroháček nebo rohlík s máslem". Tvaroháček ani jiný podobně sladký a 
tučný mléčný výrobek neprojde ani po aktualizaci vyhlášky. Původní 
vyhláška však umožňuje prodej přiměřeně ochucených tvarohů, dalších 
mléčných výrobků i pečiva, včetně rohlíku s máslem. Důvodem aktualizace 
je z našeho pohledu tedy spíše nesprávná interpretace stávající vyhlášky a 
tlak výrobců potravin. 
 
Zásadní připomínka 
 

Neakceptováno. 
 
Není explicitně formulován věcný záměr připomínky.  
 
Tvrzení, že „důvodem aktualizace je z našeho pohledu tedy 
spíše nesprávná interpretace stávající vyhlášky a tlak výrobců 
potravin“ zásadně odmítáme. Důvod předložení a cíle 
navržené právní úpravy jsou popsány v RIA a Odůvodnění a 
z těchto faktů je nutno vycházet, nikoliv z mediálních 
prohlášení, jejichž obsah je v tomto kontextu irelevantní. To, 
že v důsledku nabytí účinnosti vyhlášky  
řada provozovatelů školních potravinových a nápojových 
automatů a bufetů ukončila činnost či byla nucena výrazným 
způsobem omezit sortimentní nabídku, se všemi z toho 
vyplývajícími důsledky, je nezpochybnitelným faktem 
zjištěným v rámci výkonu úřední činnosti MŠMT, respektive v 
rámci informací obdržených od dotčených subjektů 
(zřizovatelé škol atd.). 

 
Obecně k návrhu 
 
Za nejhorší zásah do vyhlášky považujeme zcela neodůvodněné zvýšení 
limitu na cukr u nápojů a jemného pečiva a vynechání požadavku „bez 
přidaného cukru“ u nektarů, což je v rozporu s původním cílem vyhlášky 
podpořit snahu o snížení konzumace cukru u školáků. 
 
Zásadní připomínka 
 

Neakceptováno. 
 
Jemné pečivo – díky navýšení nejvyšší přípustné hodnoty pro 
obsah tuku a cukru na 100 g výrobku lze rozšířit sortiment 
těchto potravinářských výrobků (například zařazení výrobků s 
vysokým podílem ovoce, které samo o sobě obsahuje určité 
množství cukru). 
 
Nealkoholické nápoje - limit 4,0 g cukru je v kolizi s 
povoleným výživovým tvrzením (nařízení (ES) č. 1924/2006) a 
proto je navýšen na 5,0 g. V bližších podrobnostech 
odkazujeme na příslušný text zvláštní části Odůvodnění.  
 
Ovocné a zeleninové šťávy a nektary -  ve stávajícím znění 
vyhlášky je použit termín „přidaný cukr“, tento pojem však 
není legislativně ukotven, respektive definován. 
Provozovatelé potravinářských podniků mají povinnost na 
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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.  
V bližších podrobnostech odkazujeme na příslušný text 
zvláštní části Odůvodnění.  
 
Závěrem se připomíná, že upravené limity stále respektují 
validní aktuální výživová doporučení formulovaná odborně 
kompetentními autoritami jak na národní, tak mezinárodní 
úrovni (WHO), návrh novely byl připraven ad hoc zřízenou 
meziresortní pracovní skupinou složenou ze zástupců 
Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, 
Potravinářské komory ČR, Státního zdravotního ústavu (k 
účasti byl následně přizván i zástupce Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy) a podroben řádnému vnitřnímu a 
vnitroresortnímu připomínkovému řízení na úrovni resortu 
zdravotnictví s účastí všech relevantních subjektů. 
 

 
Obecně k návrhu 
 
Jemné pečivo je výrobek z bílé mouky, cukru a tuku a jeho konzumaci je 
žádoucí omezit. Vyhláška přesto jeho omezený sortiment umožňovala a 
opět není pravda, jak je psáno ve zdůvodnění navýšení limitu, že 
povolovala jen vánočku. Do limitů se vešly také přiměřeně sladké a 
přiměřeně tučné tvarohové, ovocné či makové koláče. Sortiment jemného 
pečiva není z hlediska výživy dětí žádoucí rozšiřovat a je zcela proti smyslu 
vyhlášky u této kategorie zvyšovat limit pro tuky a cukr. 
 
Zásadní připomínka 
 

Neakceptováno. 
 
 
Díky navýšení nejvyšší přípustné hodnoty pro obsah tuku a 
cukru na 100 g výrobku lze rozšířit sortiment těchto 
potravinářských výrobků (například zařazení výrobků s 
vysokým podílem ovoce, které samo o sobě obsahuje určité 
množství cukru). Odůvodnění potřeby rozšířit sortiment 
výrobků je obecně popsáno v Odůvodnění a RIA.  
 
Připomíná se, že upravené limity stále respektují validní 
aktuální výživová doporučení formulovaná odborně 
kompetentními autoritami jak na národní, tak mezinárodní 
úrovni (WHO), návrh novely byl připraven ad hoc zřízenou 
meziresortní pracovní skupinou složenou ze zástupců 
Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, 
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Potravinářské komory ČR, Státního zdravotního ústavu (k 
účasti byl následně přizván i zástupce Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy) a podroben řádnému vnitřnímu a 
vnitroresortnímu připomínkovému řízení na úrovni resortu 
zdravotnictví s účastí všech relevantních subjektů. 

 
Obecně k návrhu 
 
Navrhovaná aktualizace vnáší další nejasnosti. Jednou ze změn je také 
přidání požadavku, že potraviny nesmí být upraveny smažením a 
grilováním. Tento požadavek je jistě žádoucí např. u masných výrobků, u 
kterých byl uveden již ve stávající vyhlášce, a byl ponechán i v její 
aktualizaci. Pokud byl požadavek myšlen obecně, proč je znovu uváděn u 
jedné z kategorií, a jiných ne? Není uveden u jemného pečiva. Projde tedy 
nově kobliha (díky zvýšení limitu na cukry a tuky by prošla)? Pokud ne a 
požadavek je myšlen obecně, je žádoucí eliminovat grilovanou zeleninu? 
 
Zásadní připomínka 
 

Vysvětleno a akceptováno. 
 
Ustanovení § 2 návrhu zakládá povinnost kumulativního 
splnění požadavků na potraviny dle přílohy (limity) a zároveň 
dle § 2 odst. 1 písm. a) až d).  
 
Vzhledem k tomuto faktu se požadavek na technologickou 
přípravu potravin ve smyslu vyloučení potravin upravených 
grilováním a smažením z nabídky a prodeje vztahuje na 
všechny kategorie potravin uvedených v příloze vyhlášky.  
 
V příloze vyhlášky bylo znění dotčené kategorie potravin   
upraveno takto:  
 
„masné výrobky nebo výrobky z vajec14) za předpokladu 
minimálního obsahu 10 % hmot. čisté svalové bílkoviny 
v hotovém masném výrobku nebo 50 g vajec ve 100 g 
hotového výrobku z vajec“ 
 

 
Obecně k návrhu 
 
Za rozumný považujeme návrh zrušení kategorie tuků - tato kategorie byla 
přidána do stávající vyhlášky na návrh Ministerstva zemědělství a 
Potravinářské komory - a byla a stále je jednou z příčin nesprávné 
interpretace, že vyhláška neumožňuje namazat pečivo máslem. Kategorie 
obloženého pečiva, kam namazané pečivo spadá, přitom toto nezakazuje. 
Za rozumné také považujeme zmírnění limitů na sůl v masných výrobcích a 
tuků u běžného pečiva, aby vyhláška nelimitovala semínka přidávaná do 
pečiva, a je škoda, že tyto úpravy nenavrhlo Ministerstvo zemědělství a 

Neakceptováno. 
 
Připomínka není jednoznačně formulována z hlediska jejího 
věcného záměru. Dílem se jedná o komentáře, dílem o 
připomínky k jednotlivým kategoriím potravin, avšak v tomto 
případě nejsou formulovány konkrétní návrhy na změnu 
textu/limitů.  
 
Připomíná se, že upravené limity stále respektují validní 
aktuální výživová doporučení formulovaná odborně 
kompetentními autoritami jak na národní, tak mezinárodní 
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Potravinářská komora už při připomínkování stávající vyhlášky. Jsme rádi, 
že neprošlo původně navrhované snížení limitu pro tuky v sýrech (z 30 g na 
20 g), což by vyřadilo kvalitní sýry typu lučina, a je škoda, že tento zbytečný 
limit nebyl úplně zrušen. Za nepotřebný považujeme také nově přidaný 
limit na sůl u kategorie mléko. Slané mléko, pokud je nám známo, výrobci 
nenabízí. Nabízení slazeného mléka je větší problém, který vyhláška neřeší, 
a žádoucí by bylo limit na cukry u mléka snížit. 100 ml mléka obsahuje cca 
5 g mléčného cukru, mléko s limitem 11 g cukrů tak může obsahovat i 6 g 
přidaného cukru, což je více, než umožňuje limit pro další nápoje 
(představuje více než 3 kostky přidaného cukru na 250 ml ochuceného 
mléka). 
 

úrovni (WHO), návrh novely byl připraven ad hoc zřízenou 
meziresortní pracovní skupinou složenou ze zástupců 
Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, 
Potravinářské komory ČR, Státního zdravotního ústavu 
(k účasti byl následně přizván i zástupce Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy) a podroben řádnému vnitřnímu a 
vnitroresortnímu připomínkovému řízení na úrovni resortu 
zdravotnictví s účastí všech relevantních subjektů. 
 

 
Obecně k návrhu 
 
Předkládaný návrh aktualizace vyhlášky považujeme za nevhodný a 
doporučujeme jeho zamítnutí. Původní vyhláška měla být doplněna 
metodikou s praktickými tipy na vhodný sortiment a zdravé svačiny, po 
které bylo od začátku voláno, protože z čísel se nikdo nenají. Místo toho 
byl předložen návrh s upravenými číselnými limity ve prospěch výrobců a v 
neprospěch zdraví školáků, který vrací do školních automatů a bufetů více 
cukru 
 
Zásadní připomínka 
 

Neakceptováno. 
 
Tvrzení „byl předložen návrh s upravenými číselnými limity ve 
prospěch výrobců a v neprospěch zdraví školáků, který vrací 
do školních automatů a bufetů více cukru“ zásadně 
odmítáme a považujeme jej za nepodložené.  
 
Připomíná se, že upravené limity stále respektují validní 
aktuální výživová doporučení formulovaná odborně 
kompetentními autoritami jak na národní, tak mezinárodní 
úrovni (WHO), návrh novely byl připraven ad hoc zřízenou 
meziresortní pracovní skupinou složenou ze zástupců 
Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, 
Potravinářské komory ČR, Státního zdravotního ústavu (k 
účasti byl následně přizván i zástupce Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy) a podroben řádnému vnitřnímu a 
vnitroresortnímu připomínkovému řízení na úrovni resortu 
zdravotnictví s účastí všech relevantních subjektů. 
 
Úprava vyhlášky č. 282/2016 Sb. se jeví jako nezbytná, kdy 
předložený návrh umožňuje řešení identifikovaných 
problémů uvedených v bodě 1.2 a 1.3 RIA a dosažení cílů 
uvedených v bodě 1.5 RIA.  
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K § 2 odst. 1 písm. b) návrhu 
 
Za slova „neobsahují trans mastné kyseliny4) pocházející z částečně 
ztužených tuků," vložit slova „syntetické konzervanty, syntetická barviva a 
látky vylepšující chuť,". 
 
Zdůvodnění: Navrhujeme přidat požadavek, aby potraviny neobsahovaly 
syntetické konzervanty, syntetická barviva a látky vylepšující chuť. 
 
Zásadní připomínka 
 

Neakceptováno. 
 
„Zdůvodnění“ připomínky obsahuje pouze popisně co je 
„navrhováno“ (doplnit text), neobsahuje však vlastní věcné 
odůvodnění návrhu na doplnění textu (odborná argumentace 
atd.).  
 
Samotná formulace „navrhujeme“ je pak v rozporu 
s charakterem připomínky, která je označena jako „zásadní“.  
 
Souhrnem se připomínka jeví jako nejasná ve smyslu zda se 
jedná o návrh nebo požadavek, k tomu absentuje věcné 
odůvodnění návrhu.  
 
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1333/2008 ze dne 16. 12. 2008 o potravinářských přídatných 
látkách, se předpokládá, že pouze látky, které na základě 
dostupných vědeckých důkazů nepředstavují při použití při 
navrhované míře žádné zdravotní riziko pro spotřebitele, u 
kterých existuje odůvodněná technologická potřeba, které 
nelze dosáhnout jinými hospodářsky a technologicky 
proveditelnými prostředky, a použití potravinářské přídatné 
látky neuvádí spotřebitele v omyl, lze uvádět na trh a 
používat v potravinách, a to za dodržení podmínek kladených 
na jejich použití a lze je tudíž považovat za bezpečné 
z hlediska jejich dopadů na lidské zdraví. Nezbytným 
požadavkem před uvedením daných látek na vnitřní trh je 
analýza rizika, s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany 
lidského zdraví a vysokou úroveň ochrany spotřebitele, 
včetně ochrany zájmů spotřebitele a poctivého jednání v 
obchodu s potravinami, případně s ohledem na ochranu 
životního prostředí. 
K tomu je nutno podotknout, že termíny „syntetický 
konzervant“ a „syntetické barvivo“ nejsou platnými právními 
předpisy definovány a užití těchto termínů by vedlo k právní 
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Stránka 23 (celkem 25) 

nejistotě dotčených subjektů, respektive aplikačním 
problémům a nejasnostem.  

 
K § 2 odst. 1 písm. d) návrhu 

Za slova „nejsou upraveny smažením" vložit tečku a ukončit odstavec. 
 
Zdůvodnění: Navrhujeme nezakazovat grilování - v sortimentu školních 
automatů a bufetů je grilování masa a uzenin málo pravděpodobné, 
okrajové a tento limit by vyřadil grilovanou zeleninu, která může být např. 
do salátů žádoucím zpestřením. 

Zásadní připomínka 
 

Neakceptováno. 
 
Připomínka není formulována jednoznačně ve smyslu, zda se 
jedná o návrh (jak je uvedeno ve „Zdůvodnění“) nebo 
požadavek.  
 
Samotné věcné odůvodnění návrhu na úpravu textu  je 
z odborného hlediska irelevantní, kdy se navrhuje 
„nezakazovat grilování“ z důvodu „nepravděpodobnosti“ 
použití této technologické úpravy masa a uzenin a zachování 
možnosti použít grilovanou zeleninu při přípravě např. salátů 
jako „žádoucí zpestření“.  
 
Pokud se týče technologické úpravy masa grilováním a 
návrhu připomínkového místa nevylučovat z nabídky a 
prodeje potraviny takto upravené, je nutno upozornit, že 
tento návrh je v rozporu s jednou z obecných připomínek 
téhož připomínkového místa k návrhu, kde připomínkové 
místo konstatuje „Jednou ze změn je také přidání požadavku, 
že potraviny nesmí být upraveny smažením a grilováním. 
Tento požadavek je jistě žádoucí např. u masných 
výrobků….)“ 
 
Grilování je hodnoceno jako možná riziková úprava potravin 
z hlediska tvorby nežádoucích chemických látek, které mají 
potenciál negativního působení na lidské zdraví 
(heterocyklické aminy, polycyklické aromatické uhlovodíky, 
nitrosaminy) a dále z hlediska možné mikrobiální 
kontaminace.  
 
Lze uzavřít, že zařazení požadavku na vyloučení potraviny 
upravených grilováním z nabídky a prodeje je z odborného 
hlediska (zejména možného negativního dopadu takto 
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Stránka 24 (celkem 25) 

upravených potravin na lidské zdraví) důvodné.  

 
K § 2 odst. 2 návrhu  
 
Za slova „Ve školách a školských zařízeních lze dále nabízet k prodeji, 
prodávat nebo umísťovat reklamu" vložit slova a tabulku: 
„a použít samostatně nebo v kombinaci při přípravě či výrobě sortimentu 
a) čerstvé, mražené a sušené ovoce a zeleninu bez přídavku cukru, 
b) ovocné a zeleninové šťávy a nektary6) bez přídavku cukru, 
c) neochucené a nepražené suché skořápkové plody a olejnatá 
semena, 
d) neochucené obiloviny a mlýnské obilné výrobky (přednostně 
celozrnné), včetně mouky a přípravků nezbytných při pečení (kvásek, 
kvasnice, prášek do pečiva), 
e) chléb a běžné pečivo (přednostně celozrnné a kvasové), 
f) nezpracované brambory, 
g) neochucené luštěniny, včetně sterilovaných, 
h) neochucené mléko a neochucené mléčné výrobky (přednostně 
kysané), 
i) sýry (přednostně netavené), 
j) vejce, 
k) nezpracované maso a vnitřnosti, 
l) nezpracované ryby a neochucené rybičky v oleji či vlastní šťávě, 
m) panenské rostlinné oleje a tuky, máslo, sádlo. 
K jejich dochucení lze použít: 
a) bylinky a základní koření, 
b) sůl do 2 g na 100 g, 
c) přidané cukry (do 4 g na 100 ml nápoje, včetně mléčných, do 10 g 
na 100 g těsta u moučníků a do 5 g na 100 g u ostatních), 
d) ocet, 
e) hořčici, 
f) kečup, majonézu nebo dresink (do 10 g na porci). 
(3) Ve školách a školských zařízeních lze dále nabízet k prodeji, prodávat 
nebo umísťovat reklamu na potraviny, které splňují následující požadavky:" 
 

Neakceptováno. 
 
Z legislativně technického hlediska se jedná o návrh 
nereflektující stávající strukturu vyhlášky.  Připomínkové 
místo de facto navrhuje začlenit tabulku s uvedenými 
kategoriemi potravin a stanovenými limity pro obsah soli, 
tuku a cukrů do jím navrženého nového paragrafového znění 
(§ 2 odst. 3), aniž by byla v ustanovení § 2 odst. 1 
připomínkovaného návrhu zrušena vazba na umístění této 
tabulky v příloze č. 1. Přijetím takového návrhu by došlo 
k duplicitě (tabulka by byla umístěna v rámci nově 
navrženého paragrafového znění v § 2 odst. 3 a zároveň by 
byla zachována v příloze č. 1 připomínkovaného návrhu;  
vzhledem k připomínkovým místem navrženým úpravám 
limitů by rovněž došlo k nesouladu v parametrických 
hodnotách limitů uvedených v jednotlivých tabulkách. 
 
Připomínkové místo rovněž v navržené tabulce (oproti 
připomínkovanému návrhu) neuvádí některé kategorie 
potravin (např. sýry, chléb všechny druhy atd.). V kontextu 
celého návrhu připomínkového místa by pak paradoxně 
nebyly limity pro tyto kategorie potravin stanoveny, což by 
v důsledku mohlo vést k nabízení a prodeji potravin v těchto 
kategoriích s obsahem soli, cukru a tuku nesouladným s 
aktuálními výživovými doporučeními formulovanými odborně 
kompetentními autoritami jak na národní, tak mezinárodní 
úrovni. 
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Kategorie potravin 

Nejvyšší přípustná hodnota 
(g/100 g nebo g/100 ml) 

sůl9)  tuky cukry 10) 

nesmažené a negrilované masné výrobky nebo 
výrobky z vajec14) za předpokladu minimálního 
obsahu 10 % hmot. čisté svalové bílkoviny 
v hotovém masném výrobku nebo 50 g vajec ve 
100 g hotového výrobku z vajec 

2,1 15,0  

výrobky z produktů rybolovu a akvakultury15) 
za předpokladu minimálního obsahu 50 g masa 
z nich ve 100 g hotového výrobku 

2,1 30,0  

ochucené a neochucené 
mléčné výrobky 16)  

mléko 0,5 5,0 9.0 

kysané nebo 
zakysané mléčné 
výrobky 

0,5 5,0 11,0 

tvarohy 0,5 10,0 11,0 

pekařské výrobky 17) – jemné pečivo 1,3 10,0 15,0 

nealkoholické nápoje18)   4,0 

balené i nebalené obložené pekařské výrobky 2,5 20,0 5,0 

ostatní potraviny 1,0 5,019) 5,0  

 
Zásadní připomínka 
 

V Praze 11. srpna 2018 

Vypracoval: MUDr. Jiří Fexa 
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