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Věc:  ODBORNÉ STANOVISKO  
 
k posouzení možnosti redukování spotřeby jednorázového plastového nádobí či jiných výrobků 
určených k podávání či servírování potravin a nápojů a jeho nahrazení výrobky určenými pro 
opakované použití či do spotřebitelem přinesených nádob z hlediska hygienické nezávadnosti Vám 
po konzultacích s pracovníky Hygienické služby a Ministerstva zdravotnictví sdělujeme následující: 

 
1) Nahrazení jednorázového plastového nádobí a náčiní pro podávání a servírování potravin, 

pokrmů a nápojů lze a nevidíme jakýkoliv problém, pokud tyto výrobky budou nahrazeny 
takovými předměty, které jsou určeny pro styk s potravinami a jsou určeny 
k opakovanému použití.  V těchto případech je však nezbytné, aby provozovatel 
potravinářského podniku měl zajištěno jejich adekvátní a hygienické mytí. Tyto výrobky, 
kterými bude jednorázové plastové nádobí nahrazeno, musí splňovat legislativní požadavky, 
které se na tyto výrobky vztahují, zejména nařízení požadavky nařízení EP a Rady č. 
1935/2004 a další specifická nařízení jako například nařízení Komise  EU č. 10/2011 na 
plasty přicházející do styku s potravinami, v případě použití plastových předmětů pro 
opakovaná použití. V případě použití předmětů ze silikátových materiálů jako je např. 
keramika, sklo, porcelán, musí tyto výrobky splňovat požadavky zákona č. 258/2001 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí předpis - Vyhlášku MZČR č. 38/2001 Sb., o 
hygienických požadavcích.  Důležité je, aby  dodavatel výrobků pro opakované použití 
předložil Prohlášení o shodě v souladu s článkem 16 nařízení č. 1935/2005 a podle nařízení 
č. 10/201, kde by bylo jasně specifikováno správné použití výrobků (například vhodnost pro 
servírování teplých nápojů a pokrmů, vhodnost pro servírování všech typů potravin, včetně 
tukových atd.).  
 

2) Nahrazení jednorázového plastového nádobí a náčiní pro podávání a servírování potravin, 
pokrmů a nápojů předměty, které si donese sám spotřebitel, je také možno použít, pouze 
provozovatel musí mít nastaveny takové podmínky, aby nemohlo dojít ke křížení 
prostor/povrchů na kterých by byl položen spotřebitelem přinesený předmět 
s potravinářskými surovinami nebo s hotovými pokrmy či nápoji. 
 
 

3) Provozovatel potravinářského podniku (bistro, provozovny rychlého občerstvení, 
vývařovna, atd.) musí mít zpracován trvalé postupy na bázi systému kritických bodů 
(HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points), kde budou zohledněny i možnosti 

mailto:jitka.sosnovcova@szu.cz


  

 2 

náhrady jednorázového nádobí a náčiní buď náhradou za výrobky pro opakované použití 
anebo spotřebitelem přinesenými nádobami. 

4) K některým konkrétním specifickým aplikacím, které byly předmětem Vašich dotazů: 

Pokud si zákazník v dopravním prostředku bude přát nápoj do vlastní přinesené nádoby a 
obsluhující personál bude ochoten mu vyhovět, nevidíme v tom opět z hlediska 
hygienického problém, pokud bude nastaven vhodný systém, tak aby byly dodrženy 
základní hygienické požadavky.  

Co se týká Vašeho konkrétního dotazu ohledně nabízení balených příborů, tam samozřejmě 
je to na zvážení provozovatele a nastavení odpovídajících podmínek. Z hygienických 
důvodů se nejeví jako vhodné např. nabízení nebalených příborů v dopravních prostředcích 
nebo tam, kde obsluha současně manipuluje s penězi, platebními kartami apod. 

Co se týká konkrétního dotazu, kdy provozovna s občerstvením zvažuje podávat nebo 
distribuovat pokrmy, např. polévky v zálohovaných zavařovacích sklenicích, které by 
následně si sami myli, tak tento způsob nevidíme jako vhodný, a to z následujících důvodů: 

A) Jedná se o sklo, které v případě naplnění horkým pokrmem může prasknout a 
může dojít poranění či opaření personálu či spotřebitele 

B) Zavařovací sklenice a víka jsou obalové materiály, tedy výrobky určené pro 
jednorázové použití.  

C) Mycí režimy klasických malospotřebitelských myček nejsou určeny k mytí 
takovýchto obalů, tak aby došlo k odstranění všech zbytků pokrmů.   

 
Jako vhodnější by bylo použití nejrůznějších jídlonosičů, které jsou k těmto účelům 
uzpůsobeny a jsou odolné a vhodné i pro mytí.       
   

 
 
Ing. Jitka Sosnovcová 


