Vyhláška č. 282/2016 Sb. ze dne 29. srpna 2016
o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a
prodávat ve školách a školských zařízeních
Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna tzv. „pamlsková vyhláška“, která reguluje sortiment
výrobků prodávaných v automatech a bufetech ve školách. Platí nejen pro prodej, ale také
pro reklamu a nabízení těchto výrobků. Důvodem předložení vyhlášky je potřeba snížení
nezdravého prostředí ve školách a školských zařízeních.
Vyhláška legislativně stanovuje principy, které byly dosud obsaženy pouze v doporučení
Ministerstva zdravotnictví ČR z roku 2014, a upřesňuje příslušný paragraf školského zákona
(§ 32 zákona č. 561/2004 Sb.).
Vyhláška se nevztahuje na školní stravování: neplatí tedy pro výrobky či potraviny,
které školní jídelna použije pro přípravu stravy, jak obědů, tak pro přípravu ostatních
denních jídel (snídaní, přesnídávek, svačin, večeří a druhých večeří) v zařízeních
školního stravování.
Co je obsahem vyhlášky?
V textové části vyhláška stanovuje obecná pravidla pro prodávané a nabízené výrobky. Ve
školách se nesmí prodávat výrobky, které obsahují sladidla a kofein (vyjma čajů), trans
mastné kyseliny pocházející z částečně ztužených tuků, energetické a povzbuzující nápoje,
potraviny pro sportovce apod. Lze nabízet nezpracované ovoce a nezpracovanou zeleninu
nebo mléčné výrobky.
V příloze vyhlášky jsou stanoveny konkrétní požadavky, které prodávané výrobky musí
splňovat. Například nejvyšší přípustnou hodnotu v g na 100 g nebo 100 ml u soli (NaCl), tuku
a cukru u kategorie potravin: oleje a tuky, zpracované ovoce a zelenina, suché skořápkové
plody a olejnatá semena, nesmažené a negrilované masné výrobky nebo výroby z vajec,
výrobky z ryb, mléčné výrobky, mlýnské a obilné, pekařské výrobky.
Obložené pekařské výrobky (například housky, bagety, tortily, wrapy) musí být bez obsahu
majonézy, dresinků, hořčice a kečupu, nealkoholické nápoje musí mít max. 4 g cukru /100 g
výrobku, mléčné výrobky max. 11 g cukru/100 g, sýry max. 30 g tuku /100 g. Je rovněž
stanoven obsah soli u chleba a pečiva. Pro prodej ostatních potravin je stanoven podíl
přidaného cukru, tuku a soli. U vytipovaných kategorií potravin jsou uvedeny pod čarou
odvolávky potravinového práva včetně evropských předpisů.
Vyhláška však současně v §3 definuje výjimky, kdy tyto výrobky lze ve škole nabízet a
prodávat (např. vyšší odborné školy, střední školy, zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, praktické vyučování, zletilé osoby, činnosti mimo dobu
uskutečňování vzdělávání nebo poskytování školských služeb). Jsou zohledněny i případy,
kdy škola pronajímá třeba tělocvičnu či jiné prostory k pořádání různých společenských akcí,
které nejsou pořádány v souvislosti se vzděláváním.
Úprava se týká žáků do splnění povinné školní docházky.
Účinnost vyhlášky
Nová pravidla platí od 20. září 2016. Potraviny ve skladech je nutné doprodat do 31.
prosince 2016. V případě programu „Mléko do škol“(Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., Nařízení
Komise (ES) č. 657/2008) lze ve školách a školských zařízeních nabízet k prodeji, prodávat
nebo na ně umísťovat reklamu do 31. července 2017.
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Znění vyhlášky č. 282/2016 Sb. ze dne 29. srpna 2016 o požadavcích na potraviny, pro které
je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských
zařízeních naleznete: www.sbirka.cz, www.mvcr.cz (legislativa).
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