
Prodej a reklama potravin ve školách - nová vyhláška 282/2016 Sb. 

 Automat Happysnack 

Happysnack vždy respektuje platnou legislativu a výrobky v něm umístěné jsou v souladu 
s platnými ustanoveními dané vyhlášky. 

Můžeme Vás ujistit, že již od vzniku projektu Happysnack (rok 2006) se pečlivě věnujeme 
volbě nabízeného sortimentu, který je určen pro dopolední svačinu dětem školního věku.  

Vhodnost výrobků je vždy prověřována profesionálními nutričními terapeuty, kteří se opírají 
o moderní trendy a požadavky na zdravou výživu. Jen ty výrobky, které splnily přísná kritéria, 
mohly být do projektu zařazeny. Nová vyhláška má však požadavky ještě přísnější.  

Nejsme klasický komerční automat. Jsme schválenými žadateli projektu Podpora spotřeby 
školního mléka (Mléko do škol) a Ovoce a zelenina do škol. 

Výrobky v projektu Podpora spotřeby školního mléka požadavky dle nové vyhlášky plně 
splňují. Mléčné produkty mají dokonce o třetinu méně přidaného cukru, než stanovuje 
evropský předpis pro tento projekt.  

Z výrobků pro doplňkový prodej zdravých svačin požadavky nové vyhlášky splňují všechny 
výrobky Fresh party (100% lisovaná šťáva a pyré – není vyrobeno z koncentrátu), ovocné 
tyčinky Dr. Light a nová RAW tyčinka Bombus. Ostatní výrobky, které jsou sice nutričními 
terapeuty pro dopolední svačinku doporučovány, ale velmi přísné požadavky vyhlášky 
nesplňují, budou doprodány do konce kalendářního roku v souladu s odst.1,§5 této vyhlášky. 
  

S výrobci jsme již zahájili jednání o úpravách receptury či o vývoji nových výrobků, které by 
požadavky vyhlášky splňovaly a zároveň dětem chutnaly.  

O nových výrobcích Vás budeme vždy informovat a na webových stránkách budeme 
postupně zveřejňovat produktové karty všech výrobků v projektu.  
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HAPPYSNACK – ŠKOLNÍ AUTOMAT NA ZDRAVOU SVAČINKU 

Projekt Happysnack – školní automat na zdravou svačinku – sdružuje evropské 
dotované programy Podpora spotřeby školního mléka a Ovoce a zelenina do 
škol doplněné o výrobky splňující požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů v 
souladu se zněním §32, odst. 2, zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění školský zákon č. 
561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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