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V Á Š P R O F E S I O N Á L N Í  P A R T N E R
Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, infolinka: 800 135 135, www.nestle.cz

Pro vás výhodné 
a  praktické, dětmi

oblíbené.

MSklad
Nejnovější verze programu pro evidenci

skladového hospodářství. 

Je určen pro menší jídelny, které nemají svůj provoz rozdělený 
na střediska. Skladové položky jsou vedeny prostřednictvím 
skladových příjemek a výdejek. Program podporuje skladovou 
evidenci typu FIFO („první do skladu, první ze skladu”)
a obsahuje veškeré sestavy pro vedení skladu v průměrných 
cenách. Výdejky lze dělit podle druhu výdeje i podle druhu jídla. 
Samozřejmostí je možnost inventury k libovolnému dni.

� možnost ručního vytváření výdejky pro hlavní
 i vedlejší činnost najednou. 
� výrazné zjednodušení sledování spotřebního koše 
� sledování záruční doby zboží 
� volně definovatelné menu Akce 
� nejčastěji používané funkce možno spouštět
 přímo z plochy programu pomocí tlačítek 
� jednoduchá orientace v programu zajištěna
 skrytím nevyužívaných funkcí 
� výběr používaných funkcí možno kdykoliv upravit 

Programováno pro OS Windows. 

novinka! 
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pro všechny typy gastronomických provozů
PROJEKTY•DODÁVKY•MONTÁŽ•SERVIS

Ecolab Hygiene s.r.o.
Hlinky 118, 603 00 Brno, tel.: 543 518 250, fax: 543 518 299
e-mail: office.brno@henkel-ecolab.cz www.ecolab.com

Pro sanitaci a úklid školních jídelen nabízí:

• univerzální i speciální prostředky

 pro strojové i ruční mytí nádobí

• čisticí a dezinfekční přípravky 

 pro kuchyňské provozy

• ošetřování nerezových ploch

• dávkovací zařízení, aplikační pomůcky

• čistící stroje, úklidové vozíky a mopy

• zpracování hygienických plánů

• poradenský servis, školení

s v ě ž í  
 č i s t o t a

. . . n á š  c í l

Ecolab Hygiene s.r.o.
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Předmluva

Jiří Plzák,
ředitel společnosti Jídelny.cz

Vážené čtenářky a čtenáři,
srdečně vás vítám

v novém Zpravodaji portál Jídelny.cz. 

Portál Jídelny.cz se stal v uplynulém roce 
renomovaným zdrojem informací z ob-

lasti hromadného stravování, zejména škol-
ního. Používají ho asi 4 tisíce vedoucích v jí-
delnách, zaměstnanci školství, městských 
a obecních úřadů, pracovníci KHS i krajské 
metodičky. Navázali jsme úspěšnou spolu-
práci s mnoha organizacemi a firmami. Na 
portál přibyly nové rubriky (Poradna, Kata-
log dodavatelů), rozšířil se počet článků.

Česká republika má za sebou první rok od 
vstupu do EU. Zaznamenali jsme dotazy ve-
doucích jídelen o stravování v SR a vidíme 
také trvalý zájem vedoucích v SR o portál 
i doprovodné akce. Podnikáme proto kro-
ky k vytvoření ČeskoSlovenského portálu 
- bude zajímavé sledovat výměnu názorů 
a zkušeností jídelen z obou republik.

Jídelny.cz však nejsou jen internetový por-
tál. Účastníme se také řady výstav a semi-
nářů, organizujeme také množství dopro-
vodných akcí. Nejvýraznější změnou bylo 
ukončení cyklu internetových seminářů. 
Nahradili jsme je Krajskými konferencemi 

hromadného stravování, jejichž témata byla 
vybrána dle zájmu a potřeb vás, vedoucích 
školních jídelen. Na jaře jsme se na konfe-
rencích věnovali legislativě. Na toto téma 
přednášela Ing. Věříšová, které patří dík 
za to, že byla ochotná s námi snášet útrapy 
cestování a nocování v různých městech po 
celé ČR, a to jen proto, aby vám pomohla 
v nejasné legislativní situaci. Podzimní akce 
byly zaměřeny na hygienickou problematiku 
a znovu nás přesvědčily, že je stále plno no-
vinek a změn, které je dobré znát.

Většiny akcí se zúčastnily i krajské a měst-
ské metodičky, které vedoucím odpovídaly 
v diskusi na dotazy týkající se problematiky 
regionů. Krajských konferencí se letos zú-
častnilo více než 2 000 vedoucích.

Velmi rád bych poděkoval všem partnerským 
firmám, bez kterých bychom pro vás nemoh-
li zdaleka tolik novinek na portálu JCZ a do-
provodných akcí připravit. Děkujeme. 

Protože naším záměrem je dále zkvalitňovat 
portál a služby k vaší spokojenosti, prosíme 
vás o pomoc. Napište nám, co postrádá-
te, co se vám nelíbí a co byste chtěli změ-
nit. Portál JCZ je váš portál a my chceme, 
abyste se na něm cítili jako doma. A tak jako 
doma přemýšlíte, co vylepšit a změnit, aby 
byl domov útulný, vymýšlejte i na portálu 
Jídelny.cz. Budeme se těšit na vaše připo-
mínky a nápady.

Slovo redakce

Ing. Pavel Ludvík,
redakce portálu Jídelny.cz

Portál Jídelny.cz se stále rozrůstá a prá-
ce v redakci přibývá. Z původně několi-

ka hodin práce, kterou si vedení zpravodaj-
ství vyžadovalo v počátcích existence por-
tálu, se redakce rozrostla do dvoučlenného 
obsazení, kterému ještě nepravidelně vypo-
máhají externí síly.

Opravdu je co dělat. Zvýšili jsme počet tý-
denních článků na portálu. Od začátku roku 
2005 vycházejí min. 3 články za týden, ně-
kdy i 4, jen o prázdninách jejich počet sni-
žujeme. Celkem jsme ve školním roce pub-
likovali asi 130 článků, zpráv, upozornění od 
více než 30 autorů. Začali jsme spolupraco-
vat s externími redaktorkami, které navště-
vují různé akce, semináře, výstavy a v člán-
cích vás o nich informují. 

Naprosto nejčtenějším příspěvkem uplynu-
lého školního roku byla redakční zpráva, že 
světlo světa spatřila vyhláška o nákladech 
na závodní stravování (3 600 čtenářů). Dal-
ší v pořadí bylo upozornění na nové právní 
výklady MŠMT ke stravování (2 900 čtená-
řů). A hned za ním se umístil nejúspěšnější 
původní odborný článek Novinky ve stravo-
vání zaměstnanců škol a školských zaříze-
ní od naší věrné spolupracovnice Ing. Vě-
říšové (2 750 čtenářů). Průměrně si každý 
článek přečetlo 757 čtenářů, 118 si ho navíc 
vytisklo a 41 ho mailem poslalo dalším. Ob-
lastmi, které vás nejvíce zajímaly, byla legis-
lativa a hygiena (viz graf č. 1).

Další část práce redakce spočívá v údrž-
bě jednotlivých rubrik, jako např. Zákony. 

Tato sekce patří k nejvíce navštěvovaným, 
a vzhledem k neustálému přívalu nových 
předpisů a novelizací jsme ji jen s obtíže-
mi stíhali udržovat ve stavu odpovídajícímu 
skutečnosti.

Přibyla povinnost redigovat nově vzniklou 
rubriku Poradna, která vznikla jako reak-
ce na stálý přísun odborných dotazů, které 
nám do redakce posíláte. K tomu jedno vy-
světlení: dotazů, které nám posíláte vzka-
zovníkem, je opravdu hodně, většina z nich 
je velmi odborných. Portál bohužel neza-
městnává odborníky, kteří by mohli vaše 
dotazy individuálně vyřizovat, a proto se ne-
zlobte, když váš dotaz zůstane bez odezvy. 
Náměty však využíváme v Poradně a při 
přípravě nových článků.

Jako nejživější část portálu se ukazuje dis-
kusní fórum – vaše diskuse tam je někdy 
opravdu bouřlivá, za uplynulý školní rok se 
v ní objevil úctyhodný počet 1 800 příspěv-
ků. Jak je vidět z grafu č. 2 (viz str. 10), vé-
vodily debaty na téma legislativy a nových 
předpisů.

Na začátku roku 2005 jsme zpřístupnili kata-
log dodavatelů, v němž můžete hledat firmy, 

graf č. 1
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které by vám nově dodávaly zboží i služby.
O našich návštěvnících víme asi tolik, že 
z 60 % jde o vedoucí ŠJ. Dalších 23 % ná-
vštěvníků pochází z dalších oblastí škol-
ství, pozoruhodnou skupinu 7 % návštěvní-
ků tvoří pracovníci KHS. Dnes odhadujeme, 
že portál navštěvuje 4 000 vedoucích jíde-
len. Celkový měsíční počet přístupů vyšpl-
hal z 15 tisíc v září 2004 až na 25 tisíc v jar-
ních měsících 2005 a po částečném útlu-
mu o prázdninách se vrací k těm nejvyšším 
hodnotám.

K pravidelným ročním povinnostem redak-
ce portálu patří také příprava Zpravodaje. 
V tomto roce jsme se rozhodli, že hlavní část 
budou tvořit nejúspěšnější odborné články, 
které v období 1. 9. 2004–1. 9. 2005 byly 
zveřejněny na portálu Jídelny.cz. Vedl nás 
k tomu fakt, že je stále mnoho jídelen, které 
internet nemají, které nemají možnost portál 
Jídelny.cz navštěvovat, a kde jsou informa-
ce z portálu velmi žádané. Nenajdete v tom-
to Zpravodaji takové, které v době vydání 
byly žhavými aktualitami. Jejich aktuálnost 
od té doby již vyprchala. Vybírali jsme tako-
vé články, jejichž obsah má trvalou platnost, 
ale přesto musíte dnes jejich obsah poměřo-
vat dobou, kdy byly články napsány.

Hlavní hygienické prohřešky

MVDr. Marie Slavíčková

Článek byl zveřejněn
na portálu Jídelny.cz 25. 5. 2005.

Ráda bych se s vámi podělila o praktické 
zkušenosti, které jsem získala během 

mé 27leté praxe v oblasti hygieny a mikrobi-
ologie potravin. Moje pracovní náplň je sice 
mikrobiologické zkoumání všech druhů po-
travin, surovin a pokrmů, ale mám také ex-
celentní možnost navštěvovat potravinářské 
provozy včetně provozoven veřejného stra-
vování. Na přání zákazníka provádím od-
běry vzorků k mikrobiologickému vyšetření, 
konzultuji požadavky na provozní i osobní 
hygienu, požadavky legislativy či předávám 
praktické zkušenosti se zaváděním kritic-
kých bodů do provozoven zabývajících se 
přípravou pokrmů.

Většinou se setkávám se vstřícností provo-
zovatele, který nemá důvod zastírat problé-
my, ale potřebuje problémy řešit.

Nicméně i v rámci šetření či odběru vzorků 
jsem si všimla některých prohřešků, které 
jsem si zaznamenala do svého zápisníku, 
a o kterých vás budu informovat.

Křížení cest
1.  Nejčastějším prohřeškem byla špatná 

dispozice a členění provozovny, kdy 
dochází ke křížení čistých a nečistých 
cest, a tudíž ke zvýšenému riziku kon-
taminace pokrmů.

–  Jako příklad uvedu kuchyň, která byla 
vybavena moderním nerezovým zaří-
zením, ale šatna pro zaměstnance byla 
umístěna uprostřed teplé kuchyně. Za-
městnanci vstupovali tedy přes sklad 
a kuchyň do šaten, kde se teprve pře-
vlékali do pracovního oděvu.

–  Dalším příkladem bylo umístění skladu 
zeleniny ve stavebně odděleném pro-
storu, ale v rámci kuchyně. To zname-
ná, že špinavé přepravky se zeleninou 
musely být přinášeny přes celou ku-
chyň do tohoto skladu.

–  Zaznamenala jsem i přístup osob v ci-
vilním oděvu do školní kuchyně.

Nedostatečné
rozčlenění pracovních úseků

2.  Neméně závažným prohřeškem je ne-
dostatečné rozčlenění provozovny na 
pracovní úseky a používání jednoho 
náčiní na syrové potraviny (maso, ze-
lenina) a na tepelně upravené pokrmy. 
Zaznamenala jsem i používání poško-
zeného náčiní (oloupané nátěry na hrn-
cích, rozbité hrnky atd.).

Největším problémem zůstává přípravna 
zeleniny, která by měla být stavebně od-
dělená, což je mnohdy velmi složité. Tak-
že se provádí čištění, oplach a krájení ze-
leniny v rámci kuchyně. Zde opravdu hro-
zí riziko přímé kontaminace pracovních 
ploch i zaměstnanců a potažmo i pokrmů. 
Jediným možným východiskem při chybě-
jícím prostoru na přípravu zeleniny je po-

užívání zeleniny očištěné, oprané i nakrá-
jené.

Skladování potravin 
3.  Při skladování potravin byly největší 

prohřešky v nedodržení požadavku na 
sortimentní oddělení potravin. 

Jako příklad uvedu uložení syrového masa 
na horních regálech a odkapávání masové 
šťávy na rozpracovaný pokrm. Suché potra-
viny jako je mouka, koření, sůl, cukr nebyly 
zakryté.

Ve skladovacích prostorách se skladovaly 
předměty nesouvisející s předmětem pří-
pravy pokrmů (autodíly, kancelářské potře-
by, čisticí prostředky).

Namátkově bylo zjištěno skladování neo-
značených vajec od drobnochovatele. 

Skladování odpadů
4.  Skladování biologického odpadu (zbyt-

ků pokrmů) považuji za největší pro-
blém a tudíž se budu touto problema-
tikou zabývat zvlášť v mém dalším pří-
spěvku tak, abych vám dala přesné in-
formace, jak tento problém efektivně 
řešit.

Problémy v převozu pokrmů
5.  Některé jídelny zabývající se distribu-

cí pokrmů nepoužívaly k této činnosti 
schválená auta vybavená chladicím za-
řízením a režimem čištění.

Příklad: k přepravě pokrmů byl použit au-
tomobil zn. Forman, kde se prakticky sklo-
pila sedadla a na ně se umístila přepravka 
s pokrmy v nádobách přinesených zákaz-
níky. Auto nebylo vybaveno chladicím za-
řízením.

Uvedený výčet prohřešků není kompletní 
a nevyskytoval se ve všech mnou navštíve-
ných provozovnách. Je třeba zdůraznit, že 
v jídelnách s větší kapacitou, novou techno-
logií a s odborným, proškoleným personá-
lem jsou tyto problémy prakticky vyloučeny.

graf č. 2
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Příčiny, které způsobují špatný hygienický 
stav ve veřejném stravování, jsou tyto:

–  neznalost a neinformovanost provozo-
vatele, personálu, jak v oblasti přísluš-
né legislativy (Vyhl. č. 137/2004 Sb. 
O hygienických požadavcích na stra-
vovací služby), tak v oblasti základních 
hygienických návyků.

–  Nezájem a nepružnost provozovatele 
o prosazení nových trendů v kulinárním 
zpracování potravin při dodržení všech 
legislativních požadavků.

–  Obava z povinnosti zavést kritické kon-
trolní body nebo již zavedený, nefunkč-
ní a nesrozumitelný systém kritických 
kontrolních bodů.

Můj příspěvek poodhalil některé z problé-
mů ve veřejném stravování z pohledu ne-
závislého pracovníka z oboru mikrobiologie 
a hygieny potravin. Tyto křiklavé problémy je 
nezbytné řešit jednak ve vztahu k zdravotní 
nezávadnosti připravovaných a vydávaných 
pokrmů, ale také k ochraně strávníků před 
nákazami způsobenými mikrobiální konta-
minací.

Pokud bude provozovatel, ale i kuchařka, 
která pokrm připravuje, dodržovat základní 
hygienická pravidla, přinese poctivost v prá-
ci i více spokojených zákazníků.

Odpady ve školní jídelně, 1. díl

Monika Pečková

Článek byl zveřejněn
na portálu Jídelny.cz 25. 4. 2005.

Problematika odpadů ve stravovacích 
zařízeních se stává čím dál složitější. 

Povinností, které musí jídelny splnit při zba-
vování se odpadu, přibylo. Asi největší po-
tíží je, že kuchyňský odpad (myšleno zbyt-
ky z jídel) se smí likvidovat jen předepsa-
ným způsobem. Není tedy přípustná jeho 
pokoutní likvidace tím, že se odpad prodá 
soukromníkům na zkrmení. Se všemi nový-
mi nařízeními a s tím, jak vše vlastně správ-
ně řešit, by vám měla pomoci série článků 
na toto téma. Nyní vám předkládáme první 
z nich.

Přehled platné legislativy
Naše legislativa zavádí pojem původce od-
padů. I jídelna je původcem odpadů, je po-
vinna je shromažďovat a zabývat se jejich 
likvidací. Řada povinností je však určena 
i pro nakládání s odpady – jejich zpracová-
ní. Jídelna však s odpady nenakládá – tato 
činnost je určena specializovaným firmám.

Na začátku je asi nejlepší vymezit si, z čeho 
můžeme při řešení této problematiky vychá-
zet, o jaké normy se můžeme opřít. Odpadů 
se týká celá řada právních předpisů, z nichž 
pro jídelny jsou nejdůležitější tyto:

Zákon 185/2001 Sb. o odpadech (Pozn. 
redakce: Tento zákon byl v poslední době 
mnohokrát upraven a novelizován, i v roce 
2005, těsně po napsání tohoto článku. Změ-
ny však nejsou takové, aby se podstatně do-
týkaly provozu jídelen. Plně znění zákona 
bylo zveřejněno zákonem 106/2005 Sb.)

Nařízení EU 1774/2002, kterým jsou stano-
vena hygienická pravidla týkající se vedlej-
ších živočišných produktů, jež nejsou urče-
ny k lidské spotřebě.

Vyhlášky č. 381/2001 – obsahuje katalog 
odpadů a č. 383/2001 o podrobnostech pro 
nakládání s odpady.

Zákon o krmivech 91/1996 Sb. a jeho prová-
děcí vyhláška č. 451/2001.

Všechny tyto normy najdete v naší sekci Zá-
kony v úplném znění. Protože jde ale o roz-
sáhlé texty, rozhodli jsme se vám zjednodu-
šit práci tím, že všechny podstatné náleži-
tosti probereme a vysvětlíme v našich člán-
cích.

Co je odpadem
Jídelna vyprodukuje množství odpadů. 
V podstatě všechno zboží dnes přichází za-
balené v obalech, a ty, pokud se nevrace-
jí, jsou odpadem. Mezi odpady tak můžeme 
počítat sklo, papír, plasty, kovy (plechovky) 
a zejména zbytky jídel. Ty představují nej-
větší část odpadů produkovaných jídelnami. 
Zatímco o tom, jak likvidovat papír, plasty 
apod. je téměř v každé jídelně jakési pově-
domí, likvidace zbytků jídel je problém mno-
hem větší, znalosti správných postupů jsou 
zde malé. Proto tento článek i celý seriál 
bude zaměřen zejména na odpady – zbyt-
ky jídel.

Jsou opravdu odpadem i zbytky?
Pro zodpovězení této otázky jsou klíčové 
dvě normy – nařízení EU 1774/2002 a čes-
ký katalog odpadů, uvedený ve vyhlášce 
381/2001.

A. Nařízení EU
Po našem vstupu do EU se pro nás sta-
ly všechny evropské normy závaznými, je 
tedy třeba je začít sledovat. Existují dva 
typy předpisů v rámci EU: směrnice a na-
řízení.

Nařízení EU vstupují přímo do národní-
ho práva ve svém původním znění, je to 
tedy jakýsi evropský zákon. Jde například
 o č. 1774/2002. Tím se stanoví hygienic-
ká pravidla týkající se vedlejších živočiš-
ných produktů, jež nejsou určeny k lidské 
spotřebě. 

Toto nařízení dělí živočišné materiály do 
tří skupin, přičemž kuchyňský odpad patří 
do 3. kategorie (čl. 6 odst. 1 písm. i), takže 
s kuchyňským odpadem je třeba nakládat 
jako s odpadem. Zmíněná pravidla se netý-
kají domácností.

B. Náš katalog odpadů
Podle našeho katalogu odpadů (vyhl. 381/
2001) jsou zbytky jídel ve skupině 20 (ko-
munální odpady), konkrétně 20.01.08 Bio-
logicky rozložitelný odpad z kuchyní a stra-
voven. 

Na základě těchto dvou norem je jasné, že 
zbytky jsou odpadem. Podívejme se proto, 
jaké povinnosti jídelna jako producent od-
padů má.

Co vlastně jídelny musí?
Vhled do povinností vnáší paragraf 16 záko-
na 185/2001, jeho odkazy a doplňující před-
pisy. My jsme pro vás vybrali ty hlavní body. 
Povinností původce odpadů (tedy i jídelny) 
je opravdu hodně, musí:

a)  odpady zařazovat podle druhů a kate-
gorií 

b)  zajistit přednostní využití odpadů v sou-
ladu s § 11 – § 11 stanoví pro přednost-
ní využití odpadů tyto podmínky:

(1)  Každý má při své činnosti nebo v rozsa-
hu své působnosti povinnost v mezích 
daných tímto zákonem zajistit před-
nostní využití odpadů před jejich od-
straněním. Materiálové využití odpadů 
má přednost před jiným využitím odpa-
dů.

(2)  Splnění povinnosti stanovené v odstav-
ci 1 se nevyžaduje, jestliže v daném 
čase a místě neexistují technické nebo 
ekonomické předpoklady pro její splně-
ní a postupuje-li se v souladu s plány 
odpadového hospodářství.

(3)  Při posuzování vhodnosti způsobů od-
stranění odpadů má vždy přednost způ-
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sob, který zajistí vyšší ochranu lidské-
ho zdraví a je šetrnější k životnímu pro-
středí. Uložením na skládku mohou být 
odstraňovány pouze ty odpady, u nichž 
jiný způsob odstranění není dostupný 
nebo by přinášel vyšší riziko pro životní 
prostředí nebo riziko pro lidské zdraví 
a pokud uložení odpadu na skládku ne-
odporuje tomuto zákonu nebo provádě-
cím právním předpisům.

c)  odpady, které sám nemůže využít nebo 
odstranit v souladu s tímto zákonem 
a prováděcími právními předpisy, pře-
vést do vlastnictví pouze osobě opráv-
něné k jejich převzetí – je tedy nutné 
najmout potřebnou firmu, jež má opráv-
nění k nakládání s odpady. Nemůže to 
být jakákoli firma nebo jakýkoli sou-
kromník, ale jen ten, kdo má nakládá-
ní s odpady jako předmět své činnosti 
a má k tomu oprávnění. Toto oprávnění 
jste podle paragrafu 4 povinni zkontro-
lovat.

d)  ověřovat nebezpečné vlastnosti od-
padů

e)  shromažďovat odpady utříděné pod-
le jednotlivých druhů a kategorií – je 
tedy nutné vědět, co přesně odpad ob-
sahuje.

f)  zabezpečit odpady před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo úni-
kem 

g)  vést průběžnou evidenci o odpadech 
a způsobech nakládání s nimi, ohla-
šovat odpady a zasílat příslušnému 
správnímu úřadu další údaje v rozsa-
hu stanoveném tímto zákonem a pro-
váděcím právním předpisem – jeden-
krát ročně se musí zasílat takto vzniklá 
zpráva správnímu úřadu, navíc se musí 
po určitou dobu archivovat, blíže viz od-
stavec Evidence odpadů

h)  umožnit kontrolním orgánům přístup do 
objektů, prostorů a zařízení a na vyžá-

dání předložit dokumentaci a poskyt-
nout pravdivé a úplné informace sou-
visející s nakládáním s odpady – tak-
že nejen archivovat, ale být připrave-
ni kdykoli na požádání úřadu evidenci 
předložit

i)  zpracovat plán odpadového hospodář-
ství v souladu s tímto zákonem a pro-
váděcím právním předpisem a zajišťo-
vat jeho plnění – tedy rozvrhnout si, jak 
které druhy odpadu budete likvidovat, 
co a jak pro to uděláte, které firmě toto 
svěříte atd.

(2)  Pokud vzhledem k následnému způ-
sobu využití nebo odstranění odpadů 
není třídění nebo oddělené shromaž-
ďování nutné, může od něj původce se 
souhlasem příslušného krajského úřa-
du upustit. 

(3)  S nebezpečnými odpady může původ-
ce nakládat pouze na základě souhla-
su věcně a místně příslušného orgánu 
státní správy, s navazujícími změnami 
v kompetencích – v jídelnách se nicmé-
ně nebezpečný odpad neprodukuje.

(4)  Původce odpadů je odpovědný za na-
kládání s odpady do doby jejich využití 
nebo odstranění – původcem odpadů je 
v tomto případě jídelna. 

Evidence odpadů
Tuto otázku upravuje § 39, z něhož citujeme 
jen části, které se týkají jídelen. Paragraf zá-
měrně neuvádíme celý, protože jeho velká 
část se týká jiných subjektů nakládajících 
s jinými odpady než jídelny. 

(1)  Původci odpadů a oprávněné osoby, 
které nakládají s odpady, jsou povinni 
vést průběžnou evidenci o odpadech 
a způsobech nakládání s odpady. Evi-
dence se vede za každou samostatnou 
provozovnu a za každý druh odpadu 
samostatně. Způsob vedení eviden-
ce pro jednotlivé druhy odpadů stano-
ví prováděcí právní předpis – jde o vy-

hlášku 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady.

(2)  Původci a oprávněné osoby v přípa-
dě, že produkují nebo nakládají s více 
než 50 kg nebezpečných odpadů za ka-
lendářní rok nebo s více než 50 tuna-
mi ostatních odpadů za kalendářní rok 
(pozn. redakce: jídelny neprodukují 
nebezpečný odpad, 50 t za rok dosáh-
nou jen výjimečně), jsou povinni zasílat 
každoročně do 15. února následujícího 
roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, 
množství odpadů a způsobech nakládá-
ní s nimi a o původcích odpadů obecní-
mu úřadu obce s rozšířenou působností 
příslušnému podle místa provozovny.

Dále se z tohoto paragrafu týká jídelen odst. 
(11) a (12), které stanoví:

(11)  Pokud není tímto zákonem nebo pro-
váděcím právním předpisem stanove-
no jinak, jsou právnické osoby, fyzické 
osoby oprávněné k podnikání a správní 
úřady, které jsou povinny vést eviden-
ci podle odstavců 1 až 10, povinny tuto 
evidenci archivovat nejméně po dobu 
5 let. – jídelny tedy musí svou evidenci 
pět let archivovat.

(12)  Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)  způsob vedení průběžné evidence od-
padů a dobu archivace této evidence 
pro některé druhy odpadů,

b)  způsob ohlašování odpadů, zaříze-
ní k nakládání s odpady, shromažďo-
vacích míst nebezpečných odpadů, 
sběrových míst odpadů, skladů odpa-

dů, dopravců odpadů a zařízení, PCB, 
odpadů PCB a zařízení obsahujících 
PCB, počtu a stavu převzatých auto-
vraků a způsobech jejich zpracování,

c)  způsob vedení evidence vydaných sou-
hlasů a dalších rozhodnutí vydaných 
podle tohoto zákona – zde je nutno po-
stupovat podle vyhlášky 383/2001 Sb.

A co se stane, pokud nejsou
splněny zákonné požadavky?

Přímo v § 66 jsou uvedeny pokuty za nedo-
držování zákona. Pokuty mohou být dost ci-
telné a mohou být uděleny např. za to, že 
původce odpadů

a)  využívá systému zavedeného obcí pro 
nakládání s komunálním odpadem bez 
písemné smlouvy

b) nevede předepsanou evidenci odpadů

c)  nezabezpečí odpady před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením či únikem

d)  předá odpady osobě, která k převzetí 
není oprávněna atd.

Pokutami vás ovšem v žádném případě ne-
chceme strašit. Je však dobré vědět, jaká 
jsou pravidla hry.

Tento článek měl být jen stručným nástinem 
toho, čím se budeme zabývat v příštích dí-
lech našeho cyklu o Odpadech ve školních 
jídelnách. Měl vám pomoci zorientovat se 
v legislativě a představit vám základní po-
vinnosti. Věříme, že vám byl prospěšný, 
a jsme zvědavi na vaše příspěvky na toto 
téma v diskusi. 
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Odpady ve školní jídelně, 2. díl

Monika Pečková

Článek byl zveřejněn
na portálu Jídelny.cz 2. 5. 2005.

V prvním článku naší série o odpadech 
ve školních jídelnách jsme se zabývali 

v současnosti platnou legislativou. Pocho-
pitelně pouhý náhled do zákonů může za-
nechat ještě spoustu otázek, proto bychom 
se tentokrát chtěli zaměřit na některé z nich. 
Nejprve se budeme zabývat tím, proč se 
vlastně nesmí zbytky z jídelen zkrmovat. 
Poté vysvětlíme úskalí používání drtičů.

Proč se nesmí zbytky zkrmovat?
Doposud bylo zkrmování nejpoužívaněj-
ší metodou, jak naložit s odpadem. Jak 
jste se ale v minulém článku dozvěděli, 
odpad z jídelen se takto nadále likvido-
vat nesmí. Zákon 91/1996 Sb. totiž v pa-
ragrafu 3 odst.(6) říká: „Pro výrobu krmiv, 
doplňkových látek a premixů a ke krmení 
zvířat nesmějí být používány a) zakáza-
né látky a produkty, krmiva a premixy, kte-
ré obsahují zakázané látky a produkty“. 
Mezi zakázané látky patří podle vyhlášky 
451/2000 Sb., přílohy 1, odst. 7 také: „Od-
pady z restauračních provozů mimo po-
traviny rostlinného původu, které s ohle-
dem na jejich čerstvost nelze považovat 
za vhodné pro lidskou výživu.“ Odst. 8 
dále říká, že mezi zakázané látky patří i: 
„Obaly a jejich části, které již byly použity 
na výrobky pro zemědělské a potravinář-
ské účely.“ Z uvedených ustanovení vyplý-
vá, že produkt obsahující látky živočišné-
ho původu nesmí být dále používán jako
krmivo. Všechny zbytky z jídelen nějaký 
produkt tohoto druhu obsahují, tudíž je 
nutné postupovat při jejich likvidaci podle 
speciálních norem (uvedených v 1. článku 
tohoto cyklu). Proč vzniklo toto nařízení? 
Jedním z důvodů je nepochybně obrana 
proti šíření BSE i dalším přenosným ne-
mocem.

Jak vlastní drtič odpadků pracuje?
Drtič kuchyňského odpadu je kuchyňský 
vestavný (pro menší počet jídel) nebo sa-
mostatný spotřebič, díky němuž likvidujeme 
organické zbytky v kuchyni. Samotné drce-
ní probíhá tak, že pustíme studenou vodu, 
zapneme drtič a postupně do něj vhazuje-
me organické zbytky, které vzniknou při pří-
pravě a po konzumaci jídla. V drtiči se tyto 
zbytky rozmačkají na částečky o velikosti 
zrnka rýže. Tuto rozdrcenou část voda od-
plaví do kanalizace. Poměr vody a rozdrce-
ných částeček je 3 : 1. 

V drtiči lze likvidovat: zbytky z ovoce a zele-
niny, vařené nebo pečené maso, kosti z kuře-
te a ryb, tenké vepřové kosti, těstoviny, rýži, 
zbytky pečiva, papírové ubrousky a některé 
další zbytky z jídel. Naopak nelze drtit syrové 
maso, vláknité zbytky a neorganický odpad. 
Proti těmto materiálům je drtič opatřen bez-
pečnostní pojistkou, která drtič vypne.

Výhody drtičů
Zastánci drtičů jsou přesvědčeni, že: 
–  dojde ke snížení množství bacilonosičů 

(much, hlodavců aj.), způsobujících cho-
roby, které přitahuje potravinový odpad 

–  drcení představuje životaschopnou me-
todu recyklace 

–  podle studie univerzity ve Wisconsi-
nu má drcení nejnižší obecní náklady 
a emise ze všech alternativních způso-
bů likvidace, byly zkoumány i

Nevýhody drtičů
Hlavními argumenty oponentů drtičů ku-
chyňského potravinového odpadu jsou:
–  drtiče způsobují zanášení kanalizace 

usazenými pevnými látkami
–  kanalizační systémy nejsou dimenzo-

vány na používání drtičů
–  mastnota a tuky zanesou kanalizační 

potrubí. Zde však zastánci drtičů namí-
tají, že při drcení studenou vodou dojde 
ke sražení, ztuhnutí mastnoty a tuků již 
v drticí komoře, kde se současně tato 
mastnota spojí s ostatními částečkami 
rozdrcených odpadů. To znamená, že 
proudící studená voda zabrání jakému-

Vyznačují se jednoduchostí obsluhy, vysokou bezpečností práce a splňují vysoké požadavky kladené na hygienu

Zařízení fy ROBOT COUPE – krouhače zeleniny, roboty, kutry, mixery a šlehače – najdou své uplat-
nění v kuchyních všech rozměrů a jsou ideálním pomocníkem pro nejrůznější kuchyňské práce:

�    krájení zeleniny a ovoce/široký výběr disků umožňuje plátkovat, strouhat, nudličkovat, kostičkovat, hranolkovat
� příprava stouhanky, majonéz, paštik, pomazánek, kaší, omáček
� zpracování masa
� hnětení těsta

Váš partner v kuchyni 
Dodavatel gastronomických zařízení, 
nádobí a dalších kuchyňských doplňků 

koliv usazování mastnoty v kanalizaci. 
–  je zde nebezpečí zhoršení kvality povr-

chové vody 
–  rozdrcené zbytky přitahují hlodavce do 

kanalizačních stok – Hlodavci jsou ale 
druh živočicha, který musí svoji potravu 
hlodat, jinak mu odumírají zuby. Z toho-
to pohledu se tedy zdá být nebezpeč-
nější pevný odpad.

Co říká zákon?
Drcení zbytků jídla v domácnostech je povo-
leno. Ovšem pro jídelny platí přísnější nor-
my. Vypouštění zbytků z jídelen, byť rozdrce-
ných, je v rozporu se zákonem o vodách č. 
254/2001 Sb., § 38, odst. 1 a zákonem o vo-
dovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.,
§ 18, odst. 2. Rovněž je možné opřít se o zá-
kon 185/2001, jenž zakazuje ředění nebo 
míšení takových odpadů. Nejedná se totiž 
o vypouštění odpadních vod, ale vypouště-
ní odpadů do kanalizace. Rozdrcené zbyt-
ky nejsou ve vodě rozpuštěny (připomeň-

me, že stále zůstávají malé částečky), ka-
nalizaci sedimentují a dochází k zanesení 
a ucpání kanalizačních přípojek a následně 
uličních stok. 

Na čistírnách odpadních vod není tento 
odpad likvidovatelný a bylo by proto nutné 
odvážet všechny shrabky (i nezávadné) ke 
speciální likvidaci.

Správným řešením vzhledem k platnosti 
zákona č. 91/1996 a vyhlášky 451/2000 Sb., 
která zakazuje zkrmování zbytků jídel (viz 
výše) a také ke zmíněným normám o pou-
žívání drtičů, je zbytky ukládat v uzavřených 
kontejnerech a předávat je specializované 
firmě k odborné likvidaci za úhradu. V přípa-
dě, že je závada na kanalizaci způsobena 
neoprávněným vypouštěním odpadů nebo 
nebezpečných odpadních vod, je provozo-
vatel kanalizace povinen postupovat podle § 
9 zákona č. 274/2001 Sb. - přerušení odvá-
dění odpadních vod, náhrada škody apod.
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Odpady ve školní jídelně, 3. díl

Monika Pečková

Článek byl zveřejněn
na portálu Jídelny.cz 9. 5. 2005.

Jak zařazovat odpad?

Hned na začátku celé procedury likvida-
ce odpadů je nutné stanovit si měřítka, 

podle nichž se odpad bude třídit a zařazo-
vat do kategorií. Katalog odpadů je obsažen 
ve vyhlášce 381/2001 Sb. v příloze 1. Pod-
le této vyhlášky a jejích příloh tedy jídelny 
odpad rozdělí na jednotlivé kategorie. Ty se 
musí skladovat odděleně od sebe, nelze je 
smíchat dohromady. Jen pro ukázku uvádí-
me seznam číselných kategorií, pod nimiž 
musí být nejčastější složky odpadů jednot-
livě evidovány.

Biologicky rozložitelný odpad z kuchy-
ní a stravoven má podle vyhlášky č. 381/
2001 číslo 20 01 08, pod tímto číslem by 
tedy měl být evidován. Jedlý olej a tuk mají 
20 01 25, plasty 20 01 39, kovy 20 01 40, 
papír 20 01 01, sklo 20 01 02 a textilní ma-
teriály 20 01 11.

Evidence odpadů
Každý původce odpadů (tedy i jídelna) musí 
vést evidenci odpadů. Přikazuje jí to § 39 
zákona 185/2004:

§ 39
Evidence a ohlašování odpadů, zařízení 
k nakládání s odpady, shromažďovacích 
a sběrových míst, skladů odpadů, PCB, za-
řízení obsahujících PCB a odpadů PCB.

(1)  Původci odpadů a oprávněné osoby, 
které nakládají s odpady, jsou povinni 
vést průběžnou evidenci o odpadech 
a způsobech nakládání s odpady. Evi-
dence se vede za každou samostatnou 
provozovnu a za každý druh odpadu sa-
mostatně. Způsob vedení evidence pro 
jednotlivé druhy odpadů stanoví prová-
děcí právní předpis.

Podrobněji je tato povinnost upravena § 21 
vyhlášky č. 383/2001.

§ 21
Způsob vedení 

průběžné evidence odpadů

(1)  Původci odpadů a oprávněné osoby, 
které nakládají s odpady, vedou prů-
běžnou evidenci o odpadech a způso-
bech nakládání s nimi za odpady vlast-
ní a za odpady převzaté, a to za každou 
samostatnou provozovnu a za každý 
druh odpadu zvlášť. Tato průběžná evi-
dence obsahuje:

a)  množství vzniklého odpadu (název, ka-
talogové číslo a kategorie odpadu),

b)  způsob naložení s odpadem (využití 
nebo odstranění vlastními prostředky, 
předání k využití nebo odstranění jiné 
oprávněné osobě), přitom lze použít 
kódy z tabulky č. 1 přílohy č. 20,

c)  množství předaného odpadu k další-
mu využití nebo odstranění a identi-
fikační údaje oprávněných osob, kte-
rým byl odpad předán (obchodní firma 
nebo název, právní forma a sídlo, je-li
oprávněnou osobou právnická oso-
ba; jméno a příjmení, obchodní firma, 
bydliště a místo podnikání, liší-li se od 
bydliště, je-li oprávněnou osobou fyzic-
ká osoba; identifikační číslo oprávněné 
osoby, bylo-li přiděleno),

d)  množství přijatého odpadu (název, 
katalogové číslo a kategorie odpadu) 
a identifikační údaje původce nebo 
oprávněných osob, od nichž byl odpad 
přijat, včetně identifikačních údajů fy-
zických osob, od nichž byl přijat někte-
rý z odpadů uvedených v § 8 odst. 2
(obchodní firma nebo název, právní 
forma a sídlo, je-li oprávněnou osobou 
právnická osoba; jméno a příjmení, 
obchodní firma, bydliště a místo pod-
nikání, liší-li se od bydliště, je-li opráv-
něnou osobou fyzická osoba; identi-

fikační číslo oprávněné osoby, bylo-li 
přiděleno),

e)  datum a číslo zápisu, jméno a příjmení 
osoby odpovědné za vedení evidence.

(2)  Průběžná evidence odpadů se vede při 
každé jednotlivé produkci odpadů. Za 
jednotlivou produkci se považuje na-
plnění shromažďovacího nebo sběro-
vého prostředku nebo převzetí odpa-
du od původce nebo oprávněné oso-
by nebo předání odpadu jiné oprávně-
né osobě. V případech, kdy se jedná 
o nepřetržitý vznik odpadů, vede se 
průběžná evidence v týdenních inter-
valech; při periodickém svozu komunál-
ního odpadu v měsíčních intervalech.

Evidence odpadů a nakládání s nimi se 
musí vést průběžně. Vede se za každou sa-
mostatnou provozovnu zvlášť. Stejně tak se 
vede zvlášť pro každý jednotlivý druh odpa-
du. Způsob evidence stanoví vyhláška 383/
2001 Sb. Tato vyhláška však neobsahuje 
přesný popis toho, jak by evidence měla 
vlastně vypadat. Podle našich informací by 
mohlo jít např. o následující zápis: 

Jedlý olej a tuk, kategorie 20 01 25
Odvoz oprávněnou osobou fy Odpady a.s. 
IČO 123456, 15. 12. 2004 podpis

Ze znění odstavce 2 vyplývá, že tuto tabul-
ku by měly jídelny udělat vždy, když napl-
ní kontejner nebo předají odpad oprávněné 
osobě dané firmy.

Hlášení o produkci
a nakládání s odpady 

V některých případech musí podle § 39 zá-
kona 185 původce odpadů ještě navíc vypl-
ňovat Hlášení o produkci a nakládání s od-
pady:

§ 39

(2)  Původci a oprávněné osoby v případě, 
že produkují nebo nakládají s více než 
50 kg nebezpečných odpadů za kalen-
dářní rok nebo s více než 50 tunami 

ostatních odpadů za kalendářní rok, 
jsou povinni zasílat každoročně do 
15. února následujícího roku pravdivé 
a úplné hlášení o druzích, množství 
odpadů a způsobech nakládání s ni-
mi a o původcích odpadů obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností 
příslušnému podle místa provozovny. 
Hlášení o produkci a nakládání s od-
pady vznikajícími v rámci činnosti Mi-
nisterstva obrany předává Ministerstvo 
obrany přímo ministerstvu. Způsob 
ohlašování stanoví prováděcí právní 
předpis.

Tato povinnost se však týká jen původců 
nebezpečných odpadů. Původcem nebez-
pečných odpadů jídelny nejsou, pokud ne-
produkují více než 50 tun odpadů za rok. 
Vypadá to jako velké množství, ale jde cca 
o 300 kg denně. Některé velké závodní jí-
delny tedy Hlášení o produkci a nakládání 
s odpady vést musí.

Toto hlášení se jednou za rok musí poslat 
na příslušný krajský úřad, jediná informace, 
kterou jsme v této souvislosti ještě nalezli, 
je, že se tak má činit do 15. 2. následujícího 
roku. Speciální formulář na to, jak vést tuto 
evidenci je v příloze 20 vyhlášky 383, takže 
stačí držet se tam uvedených pokynů.

Svou evidenci musí každá jídelna 5 let ar-
chivovat.

Plán odpadového hospodářství 
původce

§ 28 vyhlášky 383
Plán odpadového hospodářství 

původce

Plán odpadového hospodářství původce 
odpadů vedle náležitostí uvedených v § 41 
odst. 3 zákona obsahuje dále:

a)  podrobný popis stavu a výhledu naklá-
dání s jednotlivými druhy produkova-
ných odpadů od jejich vzniku po využití 
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nebo odstranění, případně předání dal-
ší oprávněné osobě a vyhodnocení 
souladu s požadavky stanovenými v zá-
koně a prováděcích právních předpi-
sech,

b)  vyhodnocení souladu odpadového hos-
podářství původce se závaznou částí 
plánu odpadového hospodářství kraje 
nebo dotyčných krajů,

c)  přehled opatření, která budou v odpa-
dovém hospodářství realizována k před-
cházení vzniku odpadů, omezování je-
jich množství a nebezpečných vlast-
ností,

d)  způsob organizačního zabezpečení ří-
zení odpadového hospodářství včetně 
vnitřních dokumentů,

e)  jméno a příjmení a kontaktní údaje od-
padového hospodáře, je-li původce od-
padů povinen odpadového hospodáře 
podle § 15 zákona ustanovit.

Každý původce těchto odpadů (v tomto pří-
padě každá jídelna) by měl podle zákona 
185/2001 Sb. sestavovat svůj Plán odpado-
vého hospodářství. Měl by obsahovat dru-
hy produkovaného odpadu, způsob jejich 
skladování a také způsob jejich likvidace 
– komu je odpad k likvidaci předáván, jak 
často, jaké množství. 

Některé firmy zabývající se odstraňová-
ním odpadů mají v nabídce, že tento Plán 
pro své zákazníky vypracují v rámci kom-
pletního servisu, který poskytují. Tento 
plán je obdobou sanitačních a provozních 
plánů, proto se stačí držet obecných zá-
sad, jež při sestavování podobných listin 
platí.

V tomto předposledním dílu série článků 
o odpadech jsme se snažili převést vás 
úskalím „papírování“ spojeného s likvidací 
odpadů. Snad se nám to podařilo a eviden-
ce odpadů produkovaných ve vaší jídelně 
vám už nebude dělat starosti. 

Odpady ve školní jídelně, 4. díl

Monika Pečková

Článek byl zveřejněn
na portálu Jídelny.cz 16. 5. 2005.

Jak už bylo řečeno v předchozích člán-
cích, odpady z jídelen se nesmí likvido-

vat jako běžné komunální odpady a ani se 
nesmí skladovat v běžných kontejnerech na 
odpady z domácností. 

Jejich likvidace se musí řídit speciální legis-
lativou, producenti odpadu musí dodržovat 
mnoho nových pravidel, která jsme rozebí-
rali v předchozích článcích série. 

Likvidace zbytků jídel
Získat konkrétní odpovědi na konkrétní 
otázky a rady pro praktické postupy k likvi-
daci je obtížné.

Měla by se provádět odpovídajícím postu-
pem (např. anaerobní kompostování) ve 
speciálních zařízeních oprávněných firem. 
Potíž je v tom, že zákony předběhly prak-
tickou realizaci v daných podnicích. Podob-
ných zařízení je velmi málo, ale budují se, 
takže je jisté, že v nejbližších letech se jich 
dočkáme.

Pak bude patrně fungovat takový model, že 
určená firma bude svážet tento odpad na 
místo likvidace, budou existovat jisté svo-
zové trasy a časové rozpisy podobně ja-
ko tomu je dnes se svozem domovního od-
padu.

Prozatím jsme při našem průzkumu trhu na 
více než 12 dotazů v jednotlivých firmách 
obdrželi skoro stejné odpovědi typu: „Pro-
tože je v současné době odstranění tohoto 
druhu odpadu legislativně problematické, 
naše firma jej neprovádí.“ V jedné z oslove-
ných firem, která podle informací na svých 
webových stránkách tyto služby poskytuje, 
jsme dokonce zjistili, že likvidování kuchyň-

ských zbytků jen inzerují. Ve skutečnosti je 
provádí nedovoleným způsobem, pokoutně. 
Asi nejpraktičtější je podívat se na webové 
stránky

www.likvidaceodpadu.cz  ,

kde najdete seznam firem likvidujících od-
pad, seřazený podle krajů.

Dokud není tento systém legální likvidace 
odpadu vybudován, musí se jídelny spoleh-
nout na pokoutní zkrmování nebo skládko-
vání, ovšem s vědomím, že porušují předpi-
sy. To, co bude v dané lokalitě vhodnější, je 
třeba stanovit s ohledem na místní podmín-
ky a po dohodě s kontrolními orgány. V řadě 
míst jsou skládky provozovány s majetko-
vou účastí města nebo obce, pak by také 
města či obce měla ukládání kuchyňských 
odpadů na skládky tolerovat. Při skládková-
ní je třeba dbát o to, aby odpad nebyl příliš 
tekutý.

Ostatní likvidace
Nelze obecně doporučit, aby se ostatní od-
pad ukládal do kontejnerů na běžný domov-
ní odpad.

Původce odpadů je povinen odpad třídit (jak 
už bylo řečeno v předchozím článku série, 
který se zabýval legislativou sousedící s od-
pady), tzn. to, co lze bez problémů vytřídit, 
jako sklo, plechovky, papír, PET-láhve, by 
mělo být ukládáno do zvláštních kontejne-
rů. Opět je třeba se domluvit s obcí, co bude 
tolerovat, a co ne. Může se to lišit obec od 
obce. Větší tolerance určitě bude u malých 
obcí s malou jídelnou, menší u obcí větších 
a měst. Někde mohou dovolit vše ukládat 
do směsného domovního odpadu, jinde bu-
dou vyžadovat speciální kontejner.

Vytříděné druhy odpadu je třeba předávat 
oprávněným osobám, jako např. Technické 
služby, sběrny surovin apod.

Kontejnery
Jídelny nemohou pro zbytky jídel použí-
vat běžné kontejnery pro domovní odpad. 

Tyto kontejnery je možné si pronajmout 
u odpadových firem. Zde platí, že kontej-
ner vám půjčí kdejaká firma, podstatné 
však je, že zatím nikdo tyto kontejnery ne-
odebírá.

U ostatního odpadu je povinnost třídit jed-
noznačně stanovena, kontejnery je možno 
získat u každé firmy, která se likvidací za-
bývá.

Závěr
V tomto závěrečném článku našeho seriá-
lu o odpadech jsme chtěli zodpovědět ně-
které praktické otázky spojené s likvidací 
zbytků a jiného odpadu z jídelen. Snažili 
jsme se probrat především tři základní or-
ganizační záležitosti: komu a v čem odpad 
předat, a co s jiným odpadem, než jsou 
zbytky. 

Jak ale vyplývá z našeho článku i z celé sé-
rie, není ještě možné dodržet všechna zá-
konná ustanovení, protože praxe za nimi 
daleko zaostává. Nezbývá než doufat, že 
firmy zareagují na změnu legislativy co nej-
dříve.
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Co může
státní zdravotní

dozor také kontrolovat
Ivana Lukašíková

Článek byl zveřejněn
na portálu Jídelny.cz 6. 4. 2005.

Od roku 2000 došlo k několika právním 
úpravám a vydáním nových předpisů 

souvisejících nejen s provozováním škol 
a školských zařízeních. S touto skutečností 
souvisí i nové povinností v oblasti ochrany 
veřejného zdraví.

V této hektické době může dojít k opome-
nutím, proto následuje částečný výčet po-
vinností, na které může být státní zdravotní 
dozor zaměřen.

Zaměstnavatel a kategorizace prací
Dle § 37 a § 43 zákona č. 258/2000 Sb. 
o ochraně veřejného zdraví a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, má zaměstnavatel i oso-
ba, která podniká podle zvláštního právní-
ho předpisu a není zaměstnavatelem, po-
vinnost předložit orgánu ochrany veřejného 
zdraví návrh na zařazení jednotlivých prací 
podle jejich rizikovosti pro zdraví do čtyř ka-
tegorií. Kategorie třetí a čtvrtá se označuje 
prací rizikovou.

Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací 
do kategorií stanoví vyhláška MZ č. 432/
2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 
zařazování prací do kategorií (účinnost od 
1. 1. 2004). Do kategorie se nezařazují prá-
ce prováděné na pracovištích staveb proza-
tímně užívaných ke zkušebnímu provozu, 
který nepřekročí jeden rok.

O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kate-
gorie (tedy rizika) rozhoduje příslušný orgán 
ochrany veřejného zdraví na návrh zaměst-
navatele. Do druhé kategorie zařazuje za-
městnavatel. Ostatní práce na pracovištích 

zaměstnavatele, které nebyly takto zařaze-
ny, se považují za práce kategorie první.

Zaměstnavatel v návrhu na zařazení prací 
do kategorie uvede:

a) označení práce,

b)  název a umístění pracoviště, kde je 
daná práce vykonávána,

c)  jednotlivé dílčí úkony, které jsou v rámci 
práce prováděny,

d)  délku pracovní směny, u vícesměnné-
ho provozu režim střídání směn,

e)  postup stanovení celkové expozice roz-
hodujícím faktorům v charakteristické 
směně, její výsledné hodnoty a zařaze-
ní jednotlivých faktorů do kategorie,

f)  návrh kategorie, do které má být práce 
zařazena,

g)  počet zaměstnanců vykonávajících da-
nou práci, z toho žen,

h)  opatření přijatá k ochraně zdraví za-
městnanců vykonávajících danou prá-
ci.

Zaměstnavatel je povinen v případě změ-
ny podmínek výkonu práce, která má vliv 
na její zařazení do kategorie třetí a čtvrté, 
bezodkladně předložit příslušnému orgánu 
ochrany veřejného zdraví návrh s výše uve-
denými náležitostmi.

Doporučení:
Změna právních subjektů přinesla změny 
nejen organizační. Na internetových strán-
kách Krajských hygienických stanic se čas-
to nachází vzor tabulky a výčet podkladů 
k návrhu. 

Oznámení  provozování
stravovací služby

Podle § 23 odst.4 zákona č. 258/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, je s účinnos-

ti od 1. 10. 2003 osoba, která hodlá provo-
zovat stravovací službu, povinna nejpozději 
v den jejího zahájení písemně oznámit pří-
slušnému orgánu ochrany veřejného zdraví 
den zahájení činnosti, její předmět a rozsah 
a umístění provozoven, jakož i den ukonče-
ní provozu stravovací služby.

Právnická osoba v oznámení uvede ob-
chodní firmu, sídlo a právní formu. Fyzická 
osoba oprávněná k podnikání podle zvlášt-
ních právních předpisů uvede obchodní fir-
mu a bydliště. 

Tato povinnost se nevztahuje na osoby, kte-
ré hodlají provozovat stravovací službu v ji-
ných zařízeních stravovacích služeb s vý-
jimkou stálých a sezónních stánků. 

Stravovací službou se rozumí výroba, pří-
prava nebo rozvoz pokrmů za účelem jejich 
podávání v rámci provozované hostinské 
činnosti, ve školní jídelně, menze, při stravo-
vání osob vykonávajících vojenskou činnou 
službu, fyzických osob ve vazbě a výkonu 
trestu, v rámci zdravotních a sociálních slu-
žeb včetně lázeňské péče, při stravování 
zaměstnanců, podávání občerstvení a při 
podávání pokrmů jako součásti ubytovacích 
služeb a služeb cestovního ruchu.

Doporučení
Na zaslání tohoto oznámení zapomněla 
část výdejen, školních bufetů, rekreačních 
středisek i zařízení, kde činnost skončila. 
Povinnost se vztahovala také na provozy, 
které zahájily činnost přede dnem nabytí 
účinnosti zákona č. 274/2003 Sb., kterým 
se mění zákony na úseku ochrany veřej-
ného zdraví, kterým byl novelizován zákon
č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů, a to do 1. 4. 2004 (čl. II, bod 6) záko-
na 274/2003 Sb., kterým se mění zákony na 
úseku ochrany veřejného zdraví.

Provozní řády zařízení
pro výchovu a vzdělávání 

Podle § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, mají základní 
a střední školy, předškolní a školská zaříze-

ní zařazená do sítě předškolních zařízení, 
škol a školských zařízení s výjimkou škol-
ní knihovny a pedagogicko-psychologické 
poradny a dále zařízení sociálně výchovné 
činnosti a zařízení pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc povinnost předložit provoz-
ní řády obsahující doplnění nejpozději do
1. dubna 2004. 

V provozním řádu má být zahrnut režim dne 
zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti 
dětí a mladistvých, podmínky odborného 
výcviku a učební praxe, režim stravování 
včetně pitného režimu, popřípadě způsob 
nakládání s prádlem. 

Doporučení
Pokud podmínky uvedené v provozním řádu 
nevedou k ochraně veřejného zdraví, může 
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví 
nařídit jeho úpravu (§ 84 odst. 1 písm. i) zá-
kona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

Z tohoto důvodu je nutné se při jeho zpraco-
vání zaměřit na veškeré aspekty vedoucí 
k ochraně zdraví, i když nejsou přímo uve-
dené v paragrafovém znění výše uvedené-
ho zákona, ale vyplývají z jeho dalších částí 
a prováděcích předpisů (např. úklid, mikro-
klimatické podmínky).

Ostatní provozní řády
související s provozem zařízení

pro výchovu a vzdělávání.

Provozní řády pro zásobování pitnou vo-
dou ze studní (§ 4 odst. 3 zákona č. 258/
2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů).

Dle definice § 3 odst. 2 písm. c) a d) zákona 
č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů, se povinnost vypracovat provozní řád 
ve školství vztahuje na vlastníka nebo pro-
vozovatele veřejné studny, která byla ozna-
čena jako zdroj pitné vody, a osobu záso-
bující pitnou vodou z individuálního zdroje 
veřejné objekty (například školy). 
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V provozním řádu se uvedou místa odběru 
surové, popřípadě pitné vody, základní úda-
je o technologii úpravy vody, používaných 
chemických přípravcích, podmínky údržby, 
plán kontrol provozu a technického stavu 
zařízení pro dodávku pitné vody, místa od-
běru vzorků pitné vody, rozsah a četnosti 
kontrol a počet zásobovaných osob (§ 4 
odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů).

Provozní řád a jeho změny se předloží před 
jejich přijetím ke schválení příslušnému or-
gánu ochrany veřejného zdraví.

Pokud podmínky uvedené v provozním řádu 
nevedou k ochraně veřejného zdraví, může 
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví 
nařídit jeho úpravu (§ 84 odst. 1 písm. i) zá-
kona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů).

Provozní řády umělých koupališť a saun 
(§ 6 odst. 3 písm. d) zákona č. 258/2000 
Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změ-

ně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů).

Osoba, která provozuje koupaliště ve volné 
přírodě, umělé koupaliště (krytá nebo nekry-
tá stavba nebo zařízení) nebo saunu musí 
vypracovat provozní řád, ve kterém stanoví 
podmínky provozu včetně způsobu úpravy 
vody, zásady osobní hygieny zaměstnanců 
a ochrany zdraví návštěvníků a způsob očis-
ty prostředí. Návrh provozního řádu a jeho 
změny se předloží ke schválení příslušnému 
orgánu ochrany veřejného zdraví.

Pokud podmínky uvedené v provozním řádu 
nevedou k ochraně veřejného zdraví, může 
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví 
nařídit jeho úpravu (§ 84 odst. 1 písm. i) zá-
kona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů).

Provozní řád venkovní hrací plochy s pís-
kovištěm (§ 13 odst. 2 zákona č. 258/2000 
Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změ-
ně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů).

Podmínky provozu hrací plochy s pískoviš-
těm, režim údržby a způsob zajištění stano-
vených hygienických limitů musí provozova-
tel upravit v provozním řádu, který se ke 
schválení nemusí předkládat.

Pokud podmínky uvedené v provozním řádu 
nevedou k ochraně veřejného zdraví, může 
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví 
nařídit jeho úpravu (§ 84 odst. 1 písm. i) zá-
kona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů).

Provozní řád nestátních zvláštních dět-
ských zařízení a zvláštních dětských za-
řízení státu (§ 15 odst. 2 zákona č. 258/
2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů).

V provozním řádu musí tato zařízení sta-
novit hygienická a protiepidemická opatře-
ní k předcházení vzniku a šíření nemocnič-

ních nákaz, dále upravit režim dne zohled-
ňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a re-
žim stravování.

Návrh provozního řádu a změnu provozního 
řádu schvaluje rozhodnutím příslušný orgán 
ochrany veřejného zdraví. 

Pokud podmínky uvedené v provozním řádu 
nevedou k ochraně veřejného zdraví, může 
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví 
nařídit jeho úpravu (§ 84 odst. 1 písm. i) zá-
kona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů).

Provozní řády ubytovacích služeb (§ 21 
a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně ve-
řejného zdraví a o změně některých sou-
visejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů).

Osoba poskytující ubytování v ubytovacích 
zařízeních (např. Domovy mládeže) v rám-
ci jí provozované hostinské živnosti a oso-
ba provozující živnost ubytovacích služeb, 
s výjimkou osob poskytujících ubytování 
v bytových domech, v rodinných domech 
a ve stavbách pro individuální rekreaci, jsou 
povinny vypracovat provozní řád. 

V provozním řádu uvedou podmínky čin-
nosti, zásady prevence vzniku infekčních 
a jiných onemocnění, způsob zacházení 
s prádlem a způsob očisty prostředí ubyto-
vacího zařízení. 

Provozní řád a jeho změny předloží před je-
jich přijetím ke schválení příslušnému orgá-
nu ochrany veřejného zdraví.

Pokud podmínky uvedené v provozním řádu 
nevedou k ochraně veřejného zdraví, může 
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví 
nařídit jeho úpravu (§ 84 odst. 1 písm. i) zá-
kona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů).

Provozní řád je osoba povinna změnit vždy 
při změně podmínek pro poskytování slu-
žeb.

Kuchyňská prkénka

Monika Pečková

Článek byl zveřejněn
na portálu Jídelny.cz 28. 2. 2005.

Bez prkénka si asi nedokážeme předsta-
vit správně fungující kuchyň, natož pak 

školní jídelnu. Zároveň s užitečností s se-
bou ale nesou prkénka riziko přenosu bak-
terií. Jsou jedním z významných zdrojů kon-
taminace potravin. Jak se tomuto nebezpe-
čí vyhnout? Centrum hygieny potravinových 
řetězců zpracovalo studii, která se snaží na 
tuto otázku odpovědět srovnáváním jednot-
livých typů prkének. Studie pochází z roku 
2003, ale podle našeho názoru je stále ak-
tuální.

Jak může dojít ke kontaminaci?
Nejčastěji jsou patogeny obsaženy v syro-
vém mase, zelenině a vejcích. Jestliže na 
prkénku porcujeme právě tyto potraviny, po-
tom jej pouze omyjeme teplou vodou a hned 
používáme pro krájení potravin určených 
k přímé spotřebě, může dojít k nežádoucí-
mu šíření akterií.

Tomu je možné předejít dodržováním ně-
kolika jednoduchých zásad. A právě je by-
chom vám chtěli v našem článku předsta-
vit. Srovnávat budeme prkénka plastová 
a dřevěná a také vliv opotřebovanosti pr-
kének.

Dřevěná prkénka nová
Pokusy ve studii ukázaly, že ačkoli nejsou 
poškozena předchozím používáním, je 
poměrně těžké je zbavit nežádoucích bak-
terií. Bakterie byly při pokusech na prkén-
ku přítomny ještě několik hodin po krá-
jení. 

Jako nejlepší způsob dekontaminace za-
neseného prkénka se ukázalo mechanické 
očištění pod tekoucí teplou vodou kuchyň-
skou houbičkou a následným přelitím jed-
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noprocentním roztokem Sava. Bez Sava 
zůstávaly bakterie přítomné ještě po šes-
ti hodinách od ušpinění v poměrně vysoké 
koncentraci. 

Plastová prkénka nová
Při použití nových plastových prkének se 
zdá vhodným řešením umýt je po použití pod 
tekoucí vodou kuchyňskou houbičkou, zvlh-
čenou Jarem nebo jiným detergentem. Stej-
né účinky má i přelití jednoprocentním rozto-
kem Sava, záleží tedy na vás, jakou metodu 
zvolíte.  

Sympatické je, že účinky těchto prostředků 
nastupují ihned po očištění, není třeba če-
kat. Pokud byste prkénko pouze mechanic-
ky očistili houbičkou pod tekoucí obyčejnou 
vodou, zbavíte se bakterií také, i když asi 
o hodinu později.

Dřevěná prkénka stará
Se starými, resp. již používanými a tím pá-
dem opotřebenými prkénky je to vždy pro-
blém. Nelze od kuchařek očekávat, že bu-
dou na každé krájení používat prkénko 
nové, ovšem zároveň se po nich vyžaduje, 

aby se při své práci zcela vyhnuly kontami-
naci bakteriemi.

Tyto dva požadavky je nemožné splnit, po-
kud použijete při přípravě pokrmů opotře-
bená dřevěná prkénka. Studie prokázala, 
že u nich nepomůže nic. Ani mechanické 
čistění vodou či Jarem, dokonce ani jedno-
procentní roztok Sava. Ať se snažíte sebe-
více, ještě šest hodin po kontaminaci budou 
bakterie na prkénku přítomny. Je pravda, že 
Jar a Savo jsou v tomto případě účinnější 
než voda, ale i tak zůstává u dřevěných 
opotřebený ch prkének příliš velké riziko. 

Plastová prkénka stará
Ani u starých plastových prkének nedopa-
dl test s bakteriemi příliš dobře. Dekontami-
nace krájením poškozených prkének byla 
i u plastových mnohem méně účinná než 
u nových.

Zajímavým zjištěním je, že při jednotlivých 
způsobech čištění se výsledky příliš neliši-
ly od pokusů s dřevěnými prkénky. Přesto 
se všeobecně doporučuje používat prkénka 
plastová.

Po šesti hodinách je pravděpodobný vý-
skyt nežádoucích organismů, lze jej pou-
ze omezit. Nejlépe použitím jednopro-
centního roztoku Sava, prakticky stejných 
výsledků je nicméně možné dosáhnout 
očištěním houbou s Jarem.

Jaká prkénka tedy používat?
Ze způsobů, jak prkénka zbavovat bakterií, 
je nejúčinnější používání jednoprocentního 
roztoku Sava, na druhém místě pak čiště-
ní houbičkou zvlhčenou Jarem nebo jiným 
detergentem. Pouhé omytí či čištění vodou 
ve většině případů nestačilo – nežádoucí 
organismy pak přežívaly ve všech přípa-
dech, kromě používání plastových nových 
prkének. I zde ale mizely až po hodině od 
dekontaminace.

Testování prkének potvrdilo původní před-
poklady. Totiž že (ať se nám to líbí nebo ne) 
nejhygieničtější je používat prkénka nová 
plastová. V praxi je požadavek stále nových 
a nových prkének těžko uskutečnitelný. 
Ovšem je vždy dobré znát ideál a svoji laťku 
se mu snažit co nejvíce přiblížit.

Školský rejstřík

Ing. Ludmila Věříšová, CSc.

Článek byl zveřejněn
na portálu Jídelny.cz 31. 1. 2005.

Nový školský zákon přináší i změny v evi-
denci škol a školských zařízení. Násle-

dující článek se zabývá rozborem této pro-
blematiky.

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) přináší i změny 
v evidenci škol a školských zařízení.

Na rozdíl od dosavadní sítě škol a školských 
zařízení, kde základní jednotkou je ředitel-
ství, v rejstříku škol a školských zařízení 
podle § 141 nového zákona, který síť škol 
a školských zařízení nahrazuje, je základ-
ní jednotkou škola nebo školské zařízení. 
Jestliže právnická osoba vykonává podle
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§ 8 školského zákona činnost více škol 
a školských zařízení (např. škola, jejíž sou-
částí je i školní jídelna), jsou kompetence 
ve věcech rejstříku škol a školských zaříze-
ní rozděleny mezi ministerstvo a jednot-
livé krajské úřady v rozsahu § 143 škol-
ského zákona. Znamená to tedy, že ke ško-
lám a školským zařízením jedné právnické 
osoby mohou vykonávat správní činnosti 
ve věcech školského rejstříku dva správní 
orgány – ministerstvo a krajský úřad.

Údaje, které se vedou v rejstříku škol 
a školských zařízení, jsou až na výjimky 
téměř shodné s údaji vedenými v síti škol. 
Tyto údaje jsou uvedeny v § 144 školského 
zákona.

Podle přechodných ustanovení školského 
zákona, a sice § 186, jsou právnické osoby 
vykonávající činnost škol a školských zaří-
zení povinny uvést zápis ve školském rejs-
tříku do souladu s novým zákonem a dolo-
žit k tomu nezbytné doklady nejpozději do 
31. března 2006. To se týká i úpravy názvů 
právnických osob a doplnění odloučených 
pracovišť .

závodní a řídí se zákoníkem práce a předpi-
sy pro závodní stravování.
Vzhledem k tomu, že podle školského zá-
kona školní jídelny zabezpečují stravo-
vání žáků a mohou i zabezpečovat zá-
vodní stravování zaměstnanců, je nutné, 
aby bylo toto závodní stravování uvede-
no v předmětu činnosti ve zřizovací listině 
školy nebo samostatné školní jídelny. Pro-
to je potřeba zřizovací listinu doplnit. Bohu-
žel kolem tohoto závodního stravování byla 
řada nejasností. MŠMT vydalo sice práv-
ní výklad, ten byl ale změněn a doplněn. 
V první fázi bylo doporučováno, aby bylo 
závodní stravování zaměstnanců školy za-
řazeno do doplňkové činnosti, a to jsem 
uvedla bohužel jako doporučení v článku 
na těchto stránkách. Nyní je po vyjasně-
ní všech souvislostí situace jiná, a naopak 
lze doporučit, aby závodní stravování bylo 
uvedeno:

1.  u příspěvkové organizace jako jeden 
z předmětů hlavní činnosti (může 
být samozřejmě i v činnosti doplňko-
vé; to však má ale jeden háček, a si-
ce, že pak by pro tuto doplňkovou čin-
nost nebylo možné použít finanční 
prostředky od zřizovatele a ze státní-
ho rozpočtu),

2.  u společnosti s ručením omezeným 
jako jeden z předmětů činnosti,

3.  u obecně prospěšné společnosti jako 
druh poskytovaných obecně pro-
spěšných služeb.

Doporučená formulace do zřizovací listiny: 
„Školní jídelna zajišťuje (je zřízena také 
pro) závodní stravování zaměstnanců 
právnických osob vykonávajících čin-
nost škol a školských zařízení.“

Je tedy dost času na to, seznámit se se zně-
ním zákona a dát dohromady všechny po-
třebné náležitosti.

Formuláře, které je potřeba k tomu vyplnit, 
a další informace lze nalézt na:

www.msmt.cz

– dokumenty – ostatní dokumenty - Metodi-
ka transformace sítě na školský rejstřík, klik-
nutím na název „Podání žádosti“.

Z výše uvedeného vyplývá, že rejstřík všech 
školních jídelen, a to i těch, které jsou sou-
částí škol, povede krajský úřad. Tam je nut-
no směřovat všechny žádosti o změny či 
uvedení do školského rejstříku.

Nakonec jen informaci: U jedné školy se 
do rejstříku zařazuje jen jedno zařízení té-
hož typu. Pokud má škola dvě jídelny, jedna 
z nich bude uvedena jako odloučené praco-
viště. Pokud má škola jídelnu a třeba výdej-
nu, bude v rejstříku uvedena jak jídelna, tak 
výdejna.

K problematice změn 
zřizovacích listin

v souvislosti
se změnami
ve školských
předpisech

Ing. Ludmila Věříšová, CSc.

Článek byl zveřejněn
na portálu Jídelny.cz 24. 1. 2005.

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) přinesl 
řadu změn, mimo jiné i změnu v pohledu na 
stravování zaměstnanců škol a školských 
zařízení. To je nyní chápáno jako stravování 
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JJiž řadu let se můžeme na pultech obcho-
dů střetávat s müsli tyčinkami Fit, které 

vyrábí uprostřed krásné hanácké přírody, 
český výrobce, společnost ÚSOVSKO a.s. 
Jen málokdo asi ví, že část této společnosti 
funguje jako klasické zemědělské družstvo, 
tudíž obhospodařuje lány obilí a spoustu 
ovocných sadů s jablky, višněmi, rybízem… 
Velké množství takto vypěstovaného obilí či 
ovoce je posléze zpracované a použité při 
výrobě v müsli tyčinky Fit.

ZZa ta léta již mnoho spotřebitelů mohlo 
poznat a ochutnat, že müsli tyčinka je 

ideální doplněk zdravé stravy, kterého úlo-
hou není hlavní jídlo nahrazovat, nýbrž ho 
jen vhodně doplňovat.

DDíky svému složení, müsli tyčinky, posky-
tují konzumentům dostatek zdravé ener-

gie, ukryté v cukru z ovoce, nejen pro mo-
zek ale pro všechny buňky těla. Jsou proto 
i výborným zdrojem energie před cvičením, 
nasednutím na kolo, nazutím kolečkových 
bruslí nebo jinou fyzickou aktivitou. Navíc, 
díky vláknině, müsli tyčinka dodá pocit sy-
tosti, ale ne plnosti nebo přejedení a tak ne-
omezuje v jakékoliv aktivitě. Vláknina také 
pomáhá peristaltice střev a tak bojuje proti 
rakovině tlustého střeva. No a v neposlední 
řade müsli tyčinky ukrývají v sobě také vita-
míny a minerály, díky kterým se zvyšuje bi-
ologická hodnota našeho denního jídelního 
lístku.

ZZdravé návyky stravování člověka se for-
mují již od útlého věku a proto rodiče 

musí své děti učit, aby si vybíraly zdravé 
a hodnotné potraviny. V podstatě celý vývoj 
dítěte je ovlivněn stravovacími návyky rodi-
ny. Proto by měli rodiče klást důraz na pra-
videlné stravování dítěte během dne a na 
výživní hodnotu potravin, které dítě konzu-

muje, tedy na dostatečnou konzumaci ovo-
ce, zeleniny, mléčných výrobků, cereálií,.. 
Ovšem jakmile dítě začne navštěvovat ško-
lu, spoléhají rodiče v tomto ohledu na škol-
ní stravování, minimálně v průběhu pobytu 
dítěte ve škole. A tu mnohokrát vzniká pro-
blém, protože i děti, tak jako dospělí, mají 
chuť po dobrém jídle na malou, dobrou sva-
činku, která jim navíc ještě i pomůže překle-
nout dobu mezi jídly a vyhnout se tak zby-
tečnému mlsání.

II přes mnohé „zdravé“ argumenty, müsli 
tyčinky nepatří u dětí právě k těm nejoblí-

benějším svačinkám. Může to být ovlivněno 
tím, že trpí předsudky svých rodičů – co je 
zdravé, není chutné. Ale také tím, že jim mů-
žou vadit kousky obilí v müsli tyčinkách, jak 
nám ukázal test, realizovaný mezi dětmi. 

JJak tedy mlsat zdravě? Jakou zdravou 
svačinku nabídnou dětem, aby jim nejen 

chutnala, ale také jim zajistila dostatek ener-
gie, vlákniny, vitamínů a minerálů?

SSpolečnost ÚSOVSKO a.s. specielně pro 
děti vyvinula novou řadu müsli tyčinek 

Fit Fruitík, které obsahují nejen mimořádně 
vysoký obsah ovoce (cca 25%), ale navíc 
díky speciální technologii v nich děti nena-
jdou kousky obilí ani ovoce, i když tam ve 
skutečností jsou – jednoduše jsme je do-
konale rozemleli, aby chutnali ještě lépe. 
Müsli tyčinky Fit Fruitík pomeranč v čokolá-
dě i limeta v jogurtu, obsahují tedy dostatek 
vlákniny, cereálií, energie, vitamínů a mi-
nerálů, tak přepotřebných pro zdravý vývoj 
dětí. 

Vyzkoušejte je a přesvědčte se, spolu s dět-
mi, že i zdravé věci mohou chutnat skvěle…

Vaše ÚSOVSKO a.s.

PPřřesvesvěěddččme se, spolu me se, spolu 
ss  dděětmi, tmi, žže i zdrave i zdravé é vvěěci 
mohou chutnat skvmohou chutnat skvěělele www.fitfruit.cz
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ZÁKON 455/1991 Sb.
o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon)

 § 47
 (1)  Má-li ohlášení náležitosti podle § 45 

a 46, podnikatel splňuje podmínky sta-
novené tímto zákonem a netrvá-li pře-
kážka provozování živnosti, živnosten-
ský úřad vydá nejpozději do 15 dnů ode 
dne, kdy mu bylo ohlášení živnosti do-
ručeno, živnostenský list.

Živnostenské oprávnění je tedy možné zís-
kat do 15 dnů.

§ 49 
(1)  Podnikatel je povinen živnostenskému 

úřadu oznámit všechny změny a dopl-
nění týkající se údajů a dokladů, které 
jsou stanoveny pro ohlášení živnos-
ti a údajů vymezujících živnosti (§ 7a 
odst. 2 věta třetí), a předložit doklady 
o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

VYHLÁŠKA 84/2005 Sb.
o nákladech na závodní stravování 

a jejich úhradě v příspěvkových 
organizacích zřízených územními 

samosprávnými celky

§ 3
(6)  Organizace může důchodcům, kteří u ní 

pracovali při odchodu do důchodu, po-
skytnout za sníženou úhradu jedno hlav-
ní jídlo denně v případě, že je to umož-
něno kolektivní smlouvou nebo vnitřním 
předpisem.

ZÁKON č. 634/1992 Sb. 
o ochraně spotřebitele

§ 3 
Poctivost prodeje výrobků 

a poskytování služeb 
 
Prodávající je povinen: 
a)  prodávat výrobky ve správné hmotnos-

ti, míře nebo množství a umožnit spo-
třebiteli překontrolovat si správnost 
těchto údajů, 

b)  prodávat výrobky a poskytovat služby 
v předepsané nebo schválené jakosti, 
pokud je závazně stanovena nebo po-
kud to vyplývá ze zvláštních předpisů 
anebo v jakosti jím uváděné; není-li ja-
kost předepsána, schválena nebo uvá-
děna, v jakosti obvyklé, 

c)  prodávat výrobky a poskytovat služby 
za ceny sjednané v souladu s cenový-
mi předpisy a ceny při prodeji výrob-
ků nebo poskytování služeb správně 
účtovat; při konečném účtování pro-
dávaných výrobků a poskytovaných 
služeb v hotovosti se celková částka 
zaokrouhluje vždy k nejbližší platné 
nominální hodnotě zákonných peněz 
v oběhu.

ZÁKON č. 64/1986 Sb.
o České obchodní inspekci

Podle § 2 odst. 3 je právě poctivost prodeje 
(viz zákon o ochraně spotřebitele § 3) to je-
diné, co může Česká obchodní inspekce ve 
školní jídelně kontrolovat.

ZÁKON 505/1990 Sb.
o metrologii

VYHLÁŠKA 262/2000 Sb., 
kterou se zajišťuje jednotnost 
a správnost měřidel a měření

§ 7 
Doba platnosti ověření 

(2)  Platnost ověření stanoveného měřidla 
zaniká, jestliže:

 a)  uplynula doba platnosti jeho ověře-
ní, 

 b)  byly provedeny změny nebo úpra-
vy stanoveného měřidla, jež mohou 
ovlivnit jeho metrologické vlastnosti, 

 c)  stanovené měřidlo bylo poškozeno 
tak, že mohlo ztratit některou vlast-
nost rozhodnou pro jeho ověření, 

 d)  byla znehodnocena, popřípadě od-
straněna úřední značka, nebo 

 e)  je zjevné, že i při neporušeném ově-
ření stanoveného měřidla ztratilo toto 
stanovené měřidlo požadované met-
rologické vlastnosti, 

 f)  bylo i při neporušeném ověření změ-
něno místo používání stanoveného 
měřidla v případě, kde to stanoví cer-
tifikát o schválení typu měřidla.

Mezi stanovená měřidla patří váhy.

VYHLÁŠKA 345/2002 Sb.,
kterou se stanoví měřidla
k povinnému ověřování

a měřidla podléhající schválení typu 

§ 2 
Povinné ověřování měřidel 

 
Povinnému ověřování podle § 3 odst. 3 zá-
kona podléhají měřidla uvedená v příloze, 
v níž je též stanovena doba platnosti ově-
ření.

Teploměry používané ve školní jídelně nepatří 
do kategorie stanovených měřidel (výjimkou by 
byl teploměr používaný při převozu mražených 
potravin), a proto se na ně nevztahuje povin-
nost ověřování, jak je definuje zákon o metrolo-
gii. Školní jídelně také žádný předpis neukládá 
vlastnit kalibrovaný teploměr. Nicméně jídelna 
má povinnost s potravinami a pokrmy nakládat 
dle příslušných vyhlášek – v principu tak, aby 
se minimalizovalo riziko ztráty zdravotní nezá-
vadnosti, a k tomu je třeba fungující teploměr. 

Mgr.František Adámek

Projekt
„Zachraňme školní stravování“

V rámci projektu Zachraňme školní stra-
vování jsme připravili tematicky struktu-

rovaný přehled legislativy, která se týká pro-
blematiky školního stravování. Cílem tohoto 
přehledu jistě není donutit vedoucí ŠJ, aby 
se tyto normy učily nazpaměť. Jedná se o po-
můcku, která nasměruje na právě hledané 
informace. Vzhledem k tomu, že mnohé ze 
školních jídelen se doplňkové činnosti již vě-
nují či zvažují její zavedení, vybíráme z cel-
kového přehledu zajímavé čás ti právních 
norem, které se týkají této oblasti (do znění 
norem jsou kurzivou vložené komentáře).

Doplňková činnost

ZÁKON 513/1991 Sb. Obchodní zákoník

§ 2 
Podnikání

(2) Podnikatelem podle tohoto zákona je:
 b)  osoba, která podniká na základě živ-

nostenského oprávnění,

tzn. každá školní jídelna, která provozuje 
doplňkovou činnost na živnostenský list, je 
podnikatelem.

§ 261 
 (1)  Tato část zákona upravuje závazkové 

vztahy mezi podnikateli, jestliže při je-
jich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke 
všem okolnostem, že se týkají jejich 
podnikatelské činnosti. 

Za tímto paragrafem následují náležitosti 
jednotlivých druhů smluv.
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Stravné
Program pro evidenci strávníků, jejich objednávek a plateb. Lze jej přizpůsobit 
režimům provozu školních jídelen, mateřských škol či závodních kantýn.
V programu lze sledovat platby za stravné, školné a ubytování, dále různé
dotace a ostatní platby (např. FKSP). Program podporuje hotovostní i bezhotovostní 
platby a to v závislosti na jeho vybavení rozšiřujícími moduly. Nechybí ani možnost 
fakturace hromadným odběratelům stravy. SW lze rozšířit o objednávkový a výdejní 
elektronický systém, případně Internetový objednávkový systém. 
        

Umožňuje:
� přihlášky a odhlášky stravy na libovolné období s vazbou na pravidelné
 stravovací zvyklosti strávníka
� možnost změny cen jídel i v průběhu měsíce
� výběr plateb pomocí různých platebních médií - hotovost, disketa pro
 spořitelnu, hromadné příkazy k inkasu, poštovní poukázky, srážka ze mzdy, 
 fakturace, stravenky
� různé výpočty záloh i doplatků         
� prodej v bufetu 
� podpora pro plátce DPH 
� funkce pro evidenci strávníků dle vyhlášky 107 (podle věku)

Programováno pro OS Windows.
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Projekt

Zachraňme
školní

stravování
Efektivní

provoz ve spleti 
zákonů.

D a l š í  i n f o r m a c e  o  a k t u á l n í m  s t av u  p r oj e k t u  n a l e z n e te
n a  w w w. v i s p l ze n . c z  v  s e kc i  „ Z v l á š t n í  p r oj e k t y ” .

Ve řej n á  i n f o r m a č n í  s l u ž b a ,  s p o l .  s  r. o . ,  Fa r s k é h o  14 ,  3 2 6  0 0  P l ze ň
te l . / f a x :  377  4 57  3 34 ,  e - m a i l :  i n f o @ v i s p l ze n . c z
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Objednávání
po internetu
Rozšiřující modul programu Stravné umožňuje 
strávníkům velmi jednoduše objednávat
i odhlašovat stravu přes internet nebo pomocí
mobilního telefonu. Lze zakoupit do vybraných verzí 
Stravného 3.x nebo ke Stravnému 4.x.

� objednávání stravy přes internet,
 SMS zprávami a WAPem 
� volitelné období pro objednávání stravy 

� rozesílání informací strávníkům
 - potvrzení objednávky
 - upozornění na nedostatečnou výši konta
 - měsíční přehled zpracování
 - upozornění na neodebranou stravu         
� zobrazování historie docházky strávníka 
� přihlašování do systému přes jedinečné heslo
 zvolené samotným strávníkem 

Základní parametry
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