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Částka 83

160
VYHLÁŠKA
ze dne 3. srpna 2018,
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

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 32
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015
Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:
Čl. I
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, se mění takto:
1. 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.“.
2. V § 2 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky
pod čarou č. 6 zní:
„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 ostatní alkoholické nápoje, kvasný
ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. Příloha včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 až 22 zní:

„Příloha k vyhlášce č. 282/2016 Sb.
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2018.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

