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IV. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 

 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

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.  

1.2 Definice problému 

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) 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.“). Cílem přijetí právní úpravy byla regulace sortimentu potravin nabízených 

a prodávaných prostřednictvím potravinových a nápojových automatů a bufetů umístěných 

v prostorách škol a školských zařízeních (dále jen „školách“) tak, aby byly žákům nabízeny a prodávány 

pouze potraviny, které svým složením odpovídají současným výživovým požadavkům a doporučením 

v oblasti správné výživy. Souvisejícím cílem bylo formování správných výživových návyků žáků.  

Regulace je považována za nezbytnou, neboť spolu s nedostatkem pohybové aktivity a sedavým 

způsobem života je nesprávná výživa spojená s konzumací z výživového hlediska nevhodných potravin 

jednou z příčin nadměrné tělesné hmotnosti a obezity a postihuje v České republice významnou část 

populace dětí (např. dle výsledků studie Zdraví dětí 2016 realizované Státním zdravotním ústavem 

v Praze se jedná o kolem 10 % dětské populace viz http://www.szu.cz/publikace/studie-zdravi-deti-

2016).  

Ve škole tráví děti podstatnou část dne a konzumují zde alespoň 2 denní jídla (dopolední svačinu 

a oběd). Podle údajů z roku 2010 většina dětí 91,6 % ve škole svačí, 73,4 % dětí obědvá ve škole teplé 

jídlo a 50 % dětí pak nějaké potraviny konzumuje v průběhu celého dne (HBSC). Přibližně 35 % 

jedenáctiletých, 45 % třináctiletých a 50 % patnáctiletých pravidelně nesnídá, což řadí ČR výrazně pod 

mezinárodní průměr HBSC. Většina dětí (cca 70 %) zároveň nevečeří společně s rodinou a ČR je v tomto 

ohledu jednou z posledních zemí mezinárodních tabulek. (HBSC, 2016 viz http://www.hbsc.upol.cz/).  

Potřeba snížit celkové „obezitogenní“ působení prostředí a zároveň saturovat výživové potřeby žáků 

prostřednictvím adekvátní nabídky výživově hodnotných potravin v rámci prodeje ve školách se tak jeví 

jako nezbytná.  

Stávající požadavky na potraviny upravené vyhláškou č. 282/2016 Sb. vycházejí z požadavků nutričního 

profilování potravin 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). Zpětné zhodnocení dopadů stávající právní regulace ukazuje, 

že stanovené požadavky ne zcela reflektují reálnou situaci na trhu s potravinami, kdy dodržení 

některých požadavků je problematické jak z hlediska potravinářských technologií (trvanlivost potravin, 

vzhled potravin atd.) a jejich nákladovosti, tak i z hlediska souladu s další stávající vnitrostátní právní 

regulací oblasti trhu s potravinami.  
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Důsledkem je stav, kdy díky přísně nastaveným požadavkům je možné ve školách v rámci prodeje 

nabízet a prodávat velmi limitovaný sortiment potravin uváděných na trh a dostupných v běžné 

maloobchodní síti při současném respektování aktuálních výživových doporučení.  

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. 

1.3 Popis stávajícího 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) vyhlášku č. 282/2016 Sb. Tato vyhláška upravuje požadavky na potraviny, pro které je 

přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách 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.  

V důsledku přísných požadavků stanovených vyhláškou č. 282/2016 Sb. lze ve školách nabízet  

a prodávat pouze limitovaný výběr potravin uváděných na trh a dostupných v běžné maloobchodní síti. 

Nelze tak adekvátně saturovat případné výživové potřeby zejména těch žáků, kteří nesnídají nebo 

nejsou z domova vybaveni svačinou. Nelze plně dosáhnout cíle formovat správné výživové návyky žáků 

v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy. Kategorizace potravin uvedených v požadavcích není 

v souladu s další stávající vnitrostátní právní regulací oblasti trhu s potravinami, což vede k aplikačním 

problémům a nejasnostem.  

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Navrhovanou právní úpravou budou dotčeni: 

 školy a školská zařízení, zřizovatelé těchto škol a školských zařízení 

 žáci, zákonní zástupci žáků, 

 provozovatelé potravinářských podniků (výrobci potravin), provozovatelé prodejních 

automatů (potravinových, nápojových), provozovatelé bufetů, zařízení školního stravování, 

které poskytují stravovací službu nad rámec školního stravování a neplní výživovou normu (§ 3 

odst. 6 vyhláška č. 107/2005 Sb.) 

 dozorové a kontrolní orgány (Česká školní inspekce, orgány ochrany veřejného zdraví). 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem 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 zároveň 

bylo dosaženo souladu požadavků se stávající vnitrostátní právní regulací oblasti trhu s potravinami 

a reálnou situací na trhu s potravinami. Ve svém důsledku to povede k lepší srozumitelnosti 

stanovených požadavků, odstranění identifikovaných aplikačních problémů a nedostatků, včetně 

vymahatelnosti právní úpravy, a formování správných výživových návyků žáků.  

1.6 Zhodnocení rizika 

Při zachování stávající právní úpravy nedojde k odstranění identifikovaných problémů uvedených 

v bodě 1.2 a 1.3. Nebude dosaženo cílů stanovených v bodě 1.5.  
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2. Návrh variant řešení 

Nulová varianta – zachování stávajícího znění vyhlášky č. 282/2016 Sb.  

Tato varianta by vedla k zachování stávajícího stavu se všemi negativními důsledky uvedenými v bodě 

1.2 a 1.3.  

Varianta I – úprava stávajících požadavků stanovených vyhláškou č. 282/2016 Sb. 

Tato varianta umožňuje řešení identifikovaných problémů uvedených v bodě 1.2 a 1.3 a dosažení cílů 

uvedených v bodě 1.5.   

V rámci této varianty budou upraveny požadavky tak, aby ve školách bylo možno v rámci prodeje 

nabízet a prodávat potraviny uváděné na trh a dostupné v běžné maloobchodní síti při současném 

respektování aktuálních výživových doporučení. Adekvátní šíře sortimentu umožní saturovat výživové 

potřeby zejména těch žáků, kteří nesnídají nebo nejsou z domova vybaveni svačinou. V souladu 

s Rámcovými vzdělávacími programy bude možno formovat správné výživové návyky žáků. 

Kategorizace potravin uvedených v požadavcích bude uvedena do  souladu s další stávající vnitrostátní 

právní regulací oblasti vnitřního trhu s potravinami, což povede k odstranění aplikačních problémů 

a nejasností.   

Jiná varianta věcného řešení nepřichází v úvahu, a proto se nenavrhuje.  

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Nulová varianta 

S touto variantou nejsou spojeny žádné náklady a přínosy.  

Varianta I 

Náklady 

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 výživu a byly tak v souladu se zdravým životním stylem.  

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 stávající.  

Přínosy 

Hlavní přínos této varianty spočívá v řešení identifikovaných problémů uvedených v bodě 1.2  

1.3 a dosažení cílů uvedených v bodě 1.5.   

Adekvátní šíře sortimentu potravin nabízená provozovateli potravinových a nápojových automatů  

a bufetů umožní saturovat výživové potřeby zejména těch žáků, kteří nesnídají nebo nejsou z domova 

vybaveni svačinou. V souladu s Rámcovými vzdělávacími programy bude možno formovat správné 

výživové návyky žáků. Kategorizace potravin uvedených v požadavcích bude uvedena do  souladu 
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s další stávající vnitrostátní právní regulací oblasti trhu s potravinami, což povede 

k odstranění aplikačních problémů a nejasností a umožní vymahatelnost právní úpravy.   

 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Jako nejvhodnější řešení se jeví varianta I, neboť pouze tato varianta umožňuje řešení identifikovaných 

problémů uvedených v bodě 1.2 a 1.3 a dosažení cílů uvedených v bodě 1.5. Právní úprava navržená 

v rámci varianty I nebude mít dopad na státní rozpočet, není předpokládán její negativní dopad 

na podnikatelské prostředí, nebude mít dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 

mužů a žen a nevytváří podmínky pro nerovné zacházení. Navrhovaná právní úprava rovněž nezasahuje 

do stávající úpravy ochrany osobních údajů, netýká se zpracování osobních údajů, nezakládá riziko 

korupčního jednání a nebude mít dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

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

a bufetů v prostředí škol určeny, lze předpokládat pozitivní dopad navržené právní úpravy. 

 
5.  Implementace doporučené varianty a vynucování 

Požadavky stanovené vyhláškou budou implementovány řediteli škol a školských zařízení ve spolupráci 

s provozovateli potravinových a nápojových automatů a bufetů, kteří budou muset sortiment 

nabízených potravin přizpůsobit požadavkům vyhlášky.   

Dozorovým orgánem budou orgány ochrany veřejného zdraví, a to v rámci stanovených kompetencí 

stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 7a zákona o ochraně veřejného zdraví) a podle § 32 odst. 2 

školského zákona řeší požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama, i Česká školní inspekce. 

Implementace právní úpravy nevyvolá u dotčených subjektů zvýšení administrativní zátěže. 

 
6. Přezkum účinnosti regulace 

Účinnost navržené právní úpravy bude přezkoumávána orgány ochrany veřejného zdraví ve spolupráci 

s Českou školní inspekcí a dalšími dotčenými subjekty, a to formou průběžného monitoringu 

nabízených a prodávaných potravin a formou kontrolní činnosti vykonávané vůči provozovatelům 

potravinových a nápojových automatů a bufetů. Rovněž budou využity poznatky škol a příslušných 

profesních sdružení (např. Potravinářská komora České republiky), žáků a jejich zákonných zástupců. 

Tyto poznatky budou průběžně vyhodnocovány se zaměřením na plnění cílů navržené právní úpravy. 

 
7. Konzultace a zdroje dat 
 
Návrh právní úpravy je výsledkem odborné diskuse vedené mezi zástupci Ministerstva zdravotnictví, 
Ministerstva zemědělství, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Potravinářské komory ČR. 
 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
MUDr. Jiří Fexa, Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví, Ministerstvo 
zdravotnictví, tel. +420 224972582, e-mail: jiri.fexa@mzcr.cz 
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