
Podpora dozoru, sledování, hodnocení a výzkumu správné výživy a nutričního stavu obyvatelstva ČR a jeho podskupin 

Tvorba komunit a aliancí

Úkol zodpovědnost termín Měsíc zahájení Měsíc ukončení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Vytvoření mezirezortního konzorcia (MRK) MZ/MZE/MF/MMR/MPO/MŠMT/MPSV/PS APSV 2/2016 1 6 0,2

Práceschopnost mezirezortního konzorcia MZ/MZE/MF/MMR/MPO/MŠMT/MPSV/APSV 12/2020 7 60 1,8

Nutriční databáze potravin - kompilace nebo nákup dat MZ/PS APSV 12/2016 1 12 1,2

Nutriční databáze potravin - doplňování dat analýzou MZE/ÚZI 12/2020 13 60 2

Mezirezortní komise pro reformulaci MZ/MZE/MF/MMR/MPO 5 60 2

Studie pro stanovení cílů reformulace: Metodologie, sběr dat a analýza spotřeby potravin a jejich nutričního složení MZ/MZE/PS APSV 6/2016 8 60 2

Ustanovení časově vázaných reformulačních cílů MZ/MZE/PS APSV 12/2016 11 13 0,4

Ustanovení nástrojů reformulační politiky MZ/MZE/MF/MMR/MPO 12/2016 12 16 20

Ustanovení a činnost platformy výživy a zdraví MRK/PK ČR 12/2016 9 60 2

Komunikace s výrobci, prodejci a dalšími provozovateli služeb s potravinami MRK/PK ČR 12/2020 13 60 0,4

Sociální marketing reformulovaných potravin a jejich rozpoznatelnost veřejností MRK/PK ČR 12/2020 13 60 2

Evaluace a monitoring dosažených cílů reformulace MZK 12/2020 21 60 2

Kontroly spotřebního koše a pestrosti ve školním stravování MZ/MŠMT 12/2020 1 60 16

Regulace  vhodných potravin v doplňkovém prodeji vyhláškou  a kontrola jejího dodržování MZ/Mze 6/2015 1 60 0,4

Programy Ovoce a zelenina do škol, Školní mléko MZE/MŠMT 12/2020 1 60 EU

Příprava a přijetí Zákona o reklamě MPO/vláda/MRK 12/2020 1 60 0,4

Monitoring a kontrola dodržování úmluv v marketingu nevhodných potravin dětem včetně dodržování zákona o regulaci 

reklamy MZK 12/2020 1 60 1,2

Zřízení e portálu MZ garantovaných informací o správné výživě MZ/PS APSV/SZU 1/2016 1 1 0,2

Udržování e portálu MZ aktuálními informacemi PS APSV/ odborné společnosti 2 60 2,2

Podpora a rozvíjení programů "Kyber“ virtuálního vzdělávání ve správné výživě a prevenci obezity zdravotnickými odborníky 
MZ/ČLS JEP/soukromé subjekty 12/2020 2 60 4

Podpora správné výživy v médiích MRK/ČTK/ČT 12/2020 2 60 6

Podpora předávání a šíření příkladů dobré praxe správné výživy v komunitách MZ/APSV 12/2020 1 60 1,2

Podpora získávání a osvojování si správné výživy ve vzdělávání MŠMT 12/2020 1 60 10

Podpora edukace ve výživě těhotných a kojících žen MZ/plátci 12/2020 1 60 dle bod hodnocení, počtu výkonů

Podpora edukace ve výživě kojenců, batolat MZ/plátci 12/2020 1 60 dle bod hodnocení, počtu výkonů

Podpora edukace ve výživě dětí a mládeže v riziku malnutrice z nesprávné výživy MZ/plátci 12/2020 1 60 dle bod hodnocení, počtu výkonů

Podpora edukace ve výživě dospělých osob v riziku malnutrice z nesprávné výživy MZ/plátci 12/2020 1 60 dle bod hodnocení, počtu výkonů

Podpora edukace ve výživě seniorů v riziku malnutrice z nesprávné výživy MZ/plátci 12/2020 1 60 dle bod hodnocení, počtu výkonů

Tvorba nutričních doporučení pro jednotlivé typy zařízení společného stravování uzavřeného typu MZ/APSV 11/2016 1 60 1

Systematické školení personálu v kuchyních MZ/SZU/00VZ 12/2020 1 60 3

Vyhláška ustanovující kontroly nutričního složení školního stravování a jejich realizace MZ/PS APSV/MŠMT/SZÚ 12/2017 1 60 6

Rozvoj politiky výživového zabezpečení lidí v  hmotné nouzi, lidí bez domova MRK (MPSV, MF, Mze) 12/2020 1 60 nutná kalkulace dotace

Pro děti z domácností v hmotné nouzi (dotační program pro chudé rodiny, zajištění školních obědů pro tyto děti -MPSV )
MRK (MŠMT, MMR) 12/2021 1 60 nutná kalkulace dotace

Pro domácnosti žijící v chudobě (tvorba doporučení zdravého spotřební koše při nejnižších finančních nákladech)  MZ/PS APSV 12/2022 1 60 nutná kalkulace dotace

Pro lidi bez domova MRK (MPSV, MMR) 12/2023 1 60 nutná kalkulace dotace

Pro seniory žijící v chudobě MRK (MPSV, MMR) 12/2024 1 60 nutná kalkulace dotace

Zajištění činnosti PS APSV/APPO MZ 12/2020 1 60 6

Obecná výživová doporučení pro obyvatelstvo PS APSV/ odborné společnosti 6/2016 1 7 0,12

Doporučení ve formě potravin pro jednotlivé skupiny dle věku a fyzické aktivity PS APSV/ odborné společnosti 6/2017 1 25 0,28

Doporučení ve formě nutričních standardů energie a nutrientů v závislosti na věku, pohlaví, fyzické aktivitě PS APSV/ odborné společnosti 6/2018 1 43 0,4

Doporučení pro klinickou dietologii, parenterální, enterální výživu PS APSV/ odborné společnosti 12/2019 36 60 0,8

Včasné vyhledávání a léčba dětí i dospělých osob s nadváhou a obezitou na úrovni  praktických lékařů MZ/plátci 12/2020 13 60 dle bod hodnocení, počtu výkonů

Včasné vyhledávání a léčba dětí i dospělých osob s podvýživou na úrovni praktických lékařů MZ/plátci 12/2020 13 60 dle bod hodnocení, počtu výkonů

Vybudování sítě diferencované léčebné péče o obézní MZ/plátci/PS APPO/ČOS 12/2017 1 24 20

Smluvní zajištění sítě zdravotnických ambulantních zařízení a center pro léčbu obezity zdravotnickými pracovníky MZ/PS APPO/ČOS 12/2020 1 60 dle bod hodnocení, počtu výkonů

Vyjednávání  podmínek úhrady ze zdravotního pojištění MZ/plátci/PS APPO/ČOS+bariatr.sekce 12/2016 1 60 0,2

Systemizace vzdělávání zdravotnických pracovníků v obezitologii MZ/MŠMT/ČOS/PSAPPO 12/2017 1 60 0,2

Vybudování sítě ambulancí nutričních terapeutů (poradenství v primární i sekundární péči ve výživě) (podpora praxí 

nelékařských zdravotnických profesí ve zdravotnictví a sociálních službách) MZ/plátci/PS APSV/APPO/SKVIM/Nutr.terapeuté 12/2018 1 24 8

Smluvní zajištění sítě zdravotnických ambulantních zařízení pro poradenství ve výživě zdravotnickým odborníkem MZ/plátci 12/2019 1 60 dle bod hodnocení, počtu výkonů

Vyjednávání  podmínek úhrady ze zdravotního pojištění MZ/plátci/PS APSV/SKVIM/Nutr.terapeuté 12/2020 1 60 0,2

Zavedení povinnosti  poradenské činnosti zdravotnického specialisty ve výživě pro zřizovatele (provozovatele)   nemocnic a 

zdravotních ústavů, v zařízeních sociální a dlouhodobé zdravotní péče  MZ/plátci/PS APSV/SKVIM/Nutr.terapeuté 12/2017 1 24 0,2

Intervenční program na podkladě aktuálně zjištěných mikronutrientních deficitů MZ/SZU/PS APSV 12/2019 1 60 20

Vyhláška ustanovující kontroly nutričního složení a jejich realizace v otevřeném typu spol. stravování MRK/(MZ)/00VZ 12/2020 1 60 12

Systémové navyšování či zavádění výuky správné výživy a klinické výživy do studijních pregraduálních plánů lékařských a 

s výživou spojených nelékařských profesí ve zdravotnictví. MŠMT 12/2020 1 60 8

Vytvoření sítě odborných pracovišť pro vzdělávání, testování nutričního stavu a zdravotně orientované tělesné zdatnosti, 

preskripci výživy a fyzické aktivity a edukaci široké veřejnosti MŠMT 12/2020 1 60 8

2016 2017 2018 2019 2020



Zřízení a činnost centra pro integrální řízení sběru dat z oblasti výživy a zdraví, vypracování metodologie sběru dat, jejich 

hodnocení a využití v dalším zlepšování výživy obyvatelstvave vztahu ke zdraví MZ/PS APSV/SZU 12/2020 9 60 8

Zavedení pravidelně se opakujícího celonárodního sběru dat z oblasti výživy, nutričního stavu a zdraví 13 36 8

Zavedení nových registrů onemocnění (zejména kardiometabolických), souvisejících s výživou  MZ/ 12/2016 13 60 0,8

Příprava národního systému vyhledávání a léčby malnutrice v nemoci či u osob ve zvýšeném riziku skrze zapojení se do 

celoevropské iniciativy“ Optimální nutriční péče pro každého“ přes praktické lékaře a nemocnice MZ/SKVIM 12/2017 1 60 1

Screening malnutričních pacientů a klientů v nemocnicích, zařízenéch následné péče a v domovech seniorů prostřednictvím 

zapojení se do Evropské platformy „Nutriční den“ MZ/SKVIM 12/2020 1 60 1

Cílený monitoring na aktuálně se vyskytující nutriční problémy v populaci či subpopulacích MZ/PS APSV/SZU/SKVIM 12/2016 37 60 1,6

Sběr dat prostřednictvím dozoru nutriční kvality společného stravování OOVZ a jejich analýza a využití pro vypracovávání 

cílených intervenčních programů (vyhláška) MZ/PS APSV/OOVZ 12/2020 1 60 1,6

Vytvoření baze znalostí pro efektivní řízení a zvládání epidemie obezity a jejích komorbidit v ČR 1 60 2

Monitorování zdravotních nerovností MRK/MPSV 7/2016 1 60 0,8

Evaluace AP správná výživa - závěrečná zpráva MZ/MRK/PS APSV/APPO 3/2021 1 60 6

Základní a aplikovaný výzkum ve výživě z hlediska jejího protektivního či rizikového ovlivnění rozvoje neinfekčních onemocnění MZ/MŠMT 12/2020 1 60 40

 Zadání nosných témat ve výživě, prevenci a léčbě obezity a jejích komplikací (bazálním i aplikovaném výzkumu) do portfolia 

grantových agentur a výzkumu podporovaného EU, státem i soukromými subjekty 1 60

Výzkum ekonomických nákladů spojených s dopady nesprávné výživy na zdraví a soběstačnost 1 60

Ve veřejné správně na úrovni krajů tvorba krajských regionálních výborů pro zdraví se zastoupením odborníků ve výživě a 

zdraví a dalších oborů MRK/(MMR, MZ,00VZ) 12/2015 11 60 240

Tvorba regionální výživové politiky podporující správné stravovací návyky ve městech a vesnicích regionů 12/2020 11 60

Regionální dotační podpora výrobců vhodných potravin, podpora nových technologií i reformulací při výrobě potravin 12/2020 11 60

Regionální podpora zaměstnanosti v domácí produkci potravin 12/2020 11 60

Regionální programy zabezpečení výživy pro vyloučené lokality či skupiny osob v hmotné nouzi 12/2020 11 60

Regionální podpora zdravých škol dalšími lokálními dotačními programy vhodných potravin dětem  12/2020 11 60

Podpora pokračování, rozšiřování a rozvíjení stávajících dotačních programů do škol podle kritérií vhodných potravin: Školní 

mléko, Zelenina a ovoce do škol MŠMT/Mze 12/2020 1 60 EU

Podpora  šíření a rozvíjení stávajících komunitních programů na úrovni měst, obcí, podniků, škol  - Národní síť zdravých měst, 

Zdravý podnik, Zdravá škola, Zdravá nemocnice, Zdravý region apod.…. 12/2020 11 60 60

Podpora nových komunitních programů a kampaní podporujících zdravý životní styl cílené na  populační skupiny (dětí, 

hendikepovaných, středního věku, seniorů, rodiny s dětmi apod.) 12/2020 11 60

Vytvoření Platformy výživy fyzické aktivity a zdraví, podporované státem, kde se aktivní složky společnosti dobrovolně zavazují 

k aktivitám, které budují antiobezigenní prostředí 12/2020 11 60 20

Podpora již existujících sítí (např. Aktivity Vím co jím;, STOB a dalších 12/2020 11 60

Podpora vytváření nových sítí 12/2020 11 60

pozn. Červeně označené řeší APPO


