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IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

OBECNÁ ČÁST 
 
 

1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 

 
Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory  

na dodávky ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů, mléka a mléčných 
výrobků do vzdělávacích zařízení, a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
 
1.2 Definice problému 

 
Ze zkušeností s realizací stávajících projektů a závěrů externích hodnocení, studií 

a analýz vyplývá závěr, že pokračování projektu Ovoce a zelenina do škol a projektu Mléko 
do škol má klíčový význam.  

 
Evropská unie reformovala školní projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol 

a spojila je pod společný právní a finanční rámec. Jednotný přístup na základě společného 
právního a finančního rámce je z hlediska plnění cílů, které Společná zemědělská politika 
prostřednictvím školních projektů sleduje, vhodnější a účelnější, zvyšuje efektivnost řízení 
projektů. Návrh na spojení projektů byl předložen Evropskou komisí v lednu 2014. Návrh byl 
projednáván na pracovních skupinách Rady i Evropského parlamentu. Dne 24. 5. 2016 bylo 
v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/791 ze dne 11. května 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a (EU) 
č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka  
do vzdělávacích zařízení. Evropská komise předpokládá dále přijetí prováděcího 
a delegovaného aktu do konce roku 2016, tak aby nové schéma projektů bylo možné 
realizovat již od školního roku 2017/2018.  

 
Nová nařízení zásadně mění současné fungování projektu Mléko do škol. Nově je 

stanoven rozpočtový strop a členský stát má stanovenu obálku. Vzhledem k současnému 
stavu, kdy přibývají případy dětské obezity v důsledku stravovacích návyků, jež se zaměřují 
často na vysoce zpracované potraviny s vysokým obsahem přidaného cukru, soli, tuku 
a přídatných látek, je podpora Unie zaměřena na propagaci zdravých stravovacích návyků. 
Spotřeba zejména čerstvého ovoce a zeleniny a konzumního mléka má klesající trend. Proto 
je prioritně podpora zaměřena na tyto produkty. Aby však bylo možné dodržet zvláštní 
výživová doporučení týkající se vstřebávání vápníku a v reakci na zvláštní výživové potřeby 
dětí a s ohledem na rostoucí problémy s intolerancí laktózy obsažené v mléce, je možné 
podporovat i další mléčné výrobky, jež mají příznivé účinky na zdraví dětí. Členské státy 
mohou flexibilně postupovat při rozdělování podpory u neochucených mléčných výrobků, 
nicméně u ochucených výrobků je stanovena maximální výše podpory EU na 
27 EUR/100 kg. Ochucení může být pouze přírodním aromatem. Pro posouzení uznatelnosti 
jednotlivých výrobků bude ustanovena pracovní skupina při Ministerstvu zemědělství za 
účasti Ministerstva zdravotnictví. 

 
U Mléka do škol jsou nově zavedena povinná doprovodná vzdělávací opatření, která 

již u Ovoce a zeleniny do škol fungují. V rámci doprovodných vzdělávacích opatření mohou 
být zařazeny do dodávek do škol i jiné zemědělské produkty. U obou projektů je možné 
proplácet náklady na doprovodná vzdělávací opatření, mezi něž patří např. exkurze do 
zemědělských podniků a podniků zaměřených na zpracování a prodej ovoce, zeleniny, 
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mléka a mléčných výrobků, vzdělávací akce, ochutnávky ovoce, zeleniny a produktů z nich, 
mléka a mléčných výrobků, soutěže propagující spotřebu ovoce a zeleniny, činnosti 
na školním pozemku. Tato doprovodná vzdělávací opatření mají dětem ovoce, zeleninu 
a mléko zatraktivnit a povzbudit je ke konzumaci. 

 
V projektu Ovoce a zelenina do škol nedochází k velkým změnám od současného 

fungování projektu. Ovoce a zeleninu dostávají žáci zdarma, doprovodná vzdělávací 
opatření jsou zavedena. Navrhuje se rozšíření cílové skupiny i na 2. stupeň základních škol, 
s cílem udržet zdravé stravovací návyky i u starších žáků.  

 
U Ovoce a zeleniny do škol bylo zrušeno povinné spolufinancování členským státem, 

ale ten může přidat k podpoře EU národní podporu. Členský stát může převést až 20 % 
(mimořádně i 25 %) přidělených prostředků z jednoho projektu na druhý.  
 

Pro zefektivnění projektu, lepší využití financí a navýšení počtu porcí na žáka, popř. 
udržení počtu porcí na stejné úrovni při neustále se zvyšujícím počtu žáků v cílové 
skupině přihlášených do projektu, je třeba stanovit minimální velikost porce a výši podpory.  

 
Do projektu je nově zahrnuta podpora dodávek produktů v biokvalitě, a to na základě 

realizace Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016–2020, který 
dne 20. 11. 2015 schválila vláda. Hlavními strategickými cíli tohoto akčního plánu je 
především zvýšení ekonomické životaschopnosti ekofarem, zvýšení podílu domácích 
biopotravin na trhu, zvýšení spotřeby biopotravin, a to zejména domácích, zvýšení povědomí 
obyvatel o vysoké kvalitě biopotravin a přínosech ekologického zemědělství pro životní 
prostředí a welfare zvířat. 

 
Podpora zahrnutí bioproduktů v projektu vychází z potřeby šíření osvěty o přínosech 

ekologického zemědělství. Ekologické zemědělství je moderní způsob zemědělského 
hospodaření přispívající k trvalé úrodnosti půd, udržování vody v krajině, zlepšování 
biodiverzity, omezení vstupů a zohledňování dobrých životních podmínek zvířat. Produkuje 
vysoce kvalitní potraviny bez umělých přídatných látek, které obsahují žádné nebo stopové 
množství reziduí pesticidů a dalších nepovolených látek ve srovnání s produkty konvenčního 
zemědělství. Biomléko na základě výsledků šetření Výzkumného ústavu mlékárenského 
obsahuje prokazatelně vyšší výskyt bioaktivních látek v porovnání s mlékem z konvenčních 
chovů (zejména kyseliny linolové, vitamínu E a betakarotenu). 

 
V současné době je v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol schváleno na 

17 žadatelů. V projektu Mléko do škol je v současné době pro dodávky schváleno 7 subjektů 
a jeden zastupující subjekt.  

 
Projekt slouží pouze jako podpůrný vzdělávací projekt. Česká republika se snaží 

o vyšší četnost podávání ovoce a zeleniny dětem, která může zvýšit pravděpodobnost 
změny stravovacích návyků. Proto minimální počet dodávek produktů za měsíc v příslušném 
školním roce bude vyhlašovat Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“), a to i na 
základě přidělených finančních prostředků z Evropské unie, které se mohou každým rokem 
měnit.  

 
Nové nařízení vlády by mělo vejít v účinnost 15. března 2017. Je proto nezbytné, aby 

vlastní schvalovací proces proběhl v co nejkratším termínu. Noví žadatelé si podávají žádost 
o schválení do 30. dubna.  
 

Návrhem nařízení vlády dochází pro školní rok 2017/2018 k zastavení příjmu žádosti 
podle doposud platné právní úpravy - nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých 
podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a 
banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 
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205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky 
stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných 
výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

Návrhem je v rámci školních projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol 
zavedena možnost dodávky produktů ekologického zemědělství. 

 
Návrh nařízení vlády v maximální možné míře vychází ze stávající právní úpravy 

provedené nařízením vlády č. 478/2009 Sb. a nařízení vlády č. 205/2004 Sb. 
 

Návrh nařízení vlády je do legislativního procesu jako legislativní úkol Ministerstva 
zemědělství podle návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 2017. 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  

 
Platnou právní úpravu tvoří přímo aplikovatelné předpisy Evropské unie v oblasti 

společné organizace zemědělských trhů a jejich následné promítnutí do režimu poskytnutí 
finanční podpory. Těmito obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie 
jsou: 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, 

kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení 
Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, 
v platném znění,  

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/791 ze dne 11. května 2016, kterým 
se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory 
na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, 

• nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření 
týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací 
trhů se zemědělskými produkty, v platném znění, 

• nařízení Rady (EU) 2016/795 ze dne 11. dubna 2016, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad 
v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty, 

• prováděcí nařízení Komise (EU) č. …/2016 ze dne ….., ke stanovení pravidel pro 
uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde 
o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka ve vzdělávacích 
zařízeních.  

• nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/2016  ze dne …., kterým se doplňuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie 
na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka ve vzdělávacích zařízeních a pozměňuje 
se nařízení (EU) č. 907/2014.  
(Publikace těchto předpisů Evropské unie se očekává do konce roku 2016.) 
 

Tyto předpisy se adaptují do národní právního řádu (nařízení vlády) tak, aby byla 
doplněna ustanovení, která vyžadují určitou součinnost členského státu a bez kterých by 
jejich přímá aplikace nebyla proveditelná.  

 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 
Dotčenými subjekty jsou: 
• školy – u projektu Ovoce a zelenina do škol žáci základních škol v přípravných třídách 

základních škol nebo v přípravném stupni základních škol speciálních, u projektu Mléko 
do škol – dosavadní příjemci podpory, tzn. žáci, kteří pravidelně navštěvují školy 
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náležející do jedné z těchto kategorií: mateřské školy/jiná předškolní zařízení, základní a 
střední školy spravované nebo uznávané příslušným orgánem členského státu. 

• schválení dodavatelé a jejich distributoři,  
• Fond (Státní zemědělský intervenční fond).  

 
1.5 Popis cílového stavu 

Cílem předkládaného návrhu je zlepšení zdravých stravovacích návyků dětí a žáků 
v cílových skupinách, zvýšení spotřeby biopotravin a zvýšení osvěty ekologického 
zemědělství a biopotravin u dětí a žáků v cílových skupinách. Dále je snaha o vyšší zapojení 
škol do projektu Mléko do škol, vyšší četnost dodávek ovoce a zeleniny za měsíc, větší 
zahrnutí výrobků v biokvalitě preferovaně regionálního původu a větší zaměření na 
doprovodná vzdělávací opatření.  

 
Pro efektivní vedení projektu je nezbytné připravit společná ustanovení obou projektů, 

tzn. Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, stanovit minimální velikosti porcí a výši 
podpory.  

 
Upravují se doprovodná vzdělávací opatření podle zkušeností z jejich implementace 

Ovoce a zelenina do škol a podle úpravy předpisů Evropské unie.  
 
Česká republika se snaží o vyšší četnost podávání ovoce, zeleniny, mléka 

a mléčných výrobků dětem, která může zvýšit pravděpodobnost změny stravovacích návyků. 
Proto minimální počet dodávek produktů za měsíc v příslušném školním roce bude 
vyhlašovat Fond, a to i s ohledem na výši přidělených finančních prostředků Evropské unie, 
která se každým rokem mění.  

 
Česká republika se snaží zvýšit zapojení škol do projektu Mléko do škol. V současné 

době je příspěvek EU příliš nízký a využití projektu tudíž není velké. Cílem je zvýšit 
zapojenost dětí a žáků v cílové skupině, která bude zachována v současném rozsahu. 
Současně je kladen větší důraz na zdravý životní styl a distribuce bude více zaměřena na 
neochucené mléčné výrobky, které budou dodávány zdarma. Nicméně je třeba zachovat 
pestrost ve výběru, a proto je umožněno dodávat i ochucené výrobky (ochucené přírodní 
složkou) za dotovanou cenu placenou rodiči dětí/žáků. S cílem ulehčit distribuci mléka a 
mléčných výrobků dětem a žákům ve školních zařízeních povoluje Česká republika podávání 
těchto výrobků s obědem nebo jinou částí pravidelného školního stravování.  

 
Vyšší zapojení přispěje k vyšší spotřebě mléka a mléčných výrobků, zdravému 

stravování dětí a žáků a výchově budoucího spotřebitele.  
 
1.6 Zhodnocení rizika 

 
V případě, že by nedošlo ke schválení nového nařízení vlády, nebylo by možné 

pokračovat v projektu Mléko do škol od školního roku 2017/2018. Došlo by tím k přerušení 
dlouhodobého projektu, žáci a distributoři by byli znevýhodněni oproti ostatním členským 
státům, nebylo by možné čerpat podporu na sortiment výrobků, který je nezbytný změnit, 
a reálně by docházelo k podávání žalob ze strany distributorů, kteří jsou vázáni svými 
smluvními závazky a rovněž povinnostmi vyplývajícími např. ze zvláštního značení výrobků 
apod. V projektu Ovoce a zelenina do škol by nebylo možné rozšířit cílovou skupinu i na 
2. stupeň základních škol. 
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2. Návrh variant řešení 
 
2.1 Varianty regulatorně-technického řešení 

 
Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatorně-

technického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze 
předkládané řešení v podobě legislativního materiálu. Důvodem je skutečnost, 
že identifikovaný problém je možné řešit pouze legislativní formou.  

 
Bez legislativní úpravy není možné poskytovat podpory na ovoce, zeleninu a výrobky 

z ovoce, zeleniny a banánů a na mléko a mléčné výrobky žákům a dětem ve vzdělávacích 
zařízeních. Přijetí zcela nového nařízení vlády je nezbytné, neboť stávající znění nařízení 
vlády po zapracování změn nepředstavují dostatečnou právní úpravu.  

 
2.2 Varianty věcného řešení 
 
Varianta 1 – („nulová“) 

 
V případě zachování současné podoby obou nařízení vlády nedojde k zefektivnění 

projektu, nebude možné vyplácet podpory na výrobky uvedené v příloze nařízení vlády 
č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky 
stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných 
výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, 
ve znění pozdějších předpisů. Hrozí žaloby ze strany schválených distributorů. V projektu 
Ovoce a zelenina do škol nebude možné rozšířit cílovou skupinu i na 2. stupeň základních 
škol. 

 
Vzhledem k různým podmínkám na implementaci projektu v členských státech 

je předpis Evropské unie formulován obecně.  
 
Varianta 2 – příprava nového nařízení vlády  

 
Z hlediska cíle návrhu nařízení vlády, byla zvažována druhá varianta řešení 

identifikovaného problému, a to zpracovat návrh nového nařízení vlády, které by spojilo 
projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol pod jeden právní rámec tak, jak je 
stanoven v příslušné evropské legislativě. Předkládané řešení by mělo přispět k zefektivnění 
projektu, lepšímu využití financí, většímu využívání místních trhů, snížení poklesu spotřeby 
ovoce a zeleniny, mléka a mléčných výrobků, zlepšení správných stravovacích návyků u dětí 
a tím k zamezení stále se zvyšující četnosti vzniku dětské obezity. Předpokládá se, že tato 
varianta řešení je řešením dlouhodobým. 

 
Variantu 2 podporují i ostatní veřejné orgány, Fond a dotčené resorty.  
 
Tato varianta je jedinou možností, jak řešit stávající situaci.   

 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

 
Variantu 1 nelze využít z důvodů uvedených v bodě 2.2. 
 
Varianta 2 předpokládá zvýšené finanční dopady u obou projektů. U projektu Ovoce a 

zelenina do škol dojde k navýšení díky rozšíření cílové skupiny. Projekt Mléko do škol 
předpokládá zvýšení finančního dopadu díky dodávání mléka a neochucených mléčných 
výrobků zdarma (nyní je v rámci mimořádného tematického úkolu UZEI prováděna studie a 
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propočet nákladů, sazeb). Varianta 2 přinese možnost více podpořit české pěstitele, 
zpracovatele a bioproducenty, navýšit počet porcí pro děti a sjednotit velikost porcí. 
Předpokládají se pozitivní sociální dopady.  

 
Evropská unie na projekt Ovoce a zelenina do škol přispívá 150 mil. EUR pro 

všechny členské státy. Pro Českou republiku je předběžný příděl podpory od školního roku 
2017/2018 na 6 školních let stanoven ve výši 3 123 230 EUR (počítáno na 480 495 dětí). 
Povinné spolufinancování členským státem bylo zrušeno, ale členský stát může přispět na 
projekt národní podporou. Česká republika využívá tuto možnost národní podpory a přispívá 
v současnosti 75 mil. Kč. Do budoucna bude přispívat na projekt Ovoce a zelenina do škol 
díky rozšíření cílové skupiny o 2. stupeň základních škol až do výše 260 mil. Kč. O konečné 
výši přidělených financí rozhoduje Evropská komise podle žádostí přihlášených členských 
států na daný školní rok. Počet žáků neustále roste a lze předpokládat, že podpora EU se 
nebude navyšovat o tolik, jako v předchozích letech (členské státy mohou převést část svých 
přídělů mezi projekty a tak využít i příděly, které v minulosti nečerpaly a byly rozděleny mezi 
ostatní členské státy).  

 
Ve školním roce 2015/2016 činila celková podpora na projekt Ovoce a zelenina 

do škol 194 mil. Kč pro necelých 540 tis. přihlášených dětí. Z toho příspěvek Unie byl 
134 mil. Kč a Česká republika přispěla 60 mil. Kč. Ve školním roce 2016/2017 činí příspěvek 
Unie 125,8 mil. Kč pro cca 565 tis. přihlášených dětí. Proto Česká republika přispívá 
v současné době 75 mil. Kč, aby byl vyrovnaný limit na dítě a nedocházelo ke snižování 
počtu porcí na žáka za měsíc.  

 
Od školního roku 2017/2018 se navýšila podpora Evropské unie pro projekt Mléko do 

škol pro všechny členské státy na 100 mil EUR, čímž se navýšila i podpora pro jednotlivé 
členské státy a změnil se způsob a míra spolufinancování Evropskou unií. Česká republika 
má z rozpočtu EU od školního roku 2017/2018 na projekt Mléko do škol přidělenou obálku 
1 600 707 EUR, tj. cca 43 219 089 Kč. 

Ve školním roce 2014/2015 bylo z národního rozpočtu v rámci projektu Mléko do škol 
vyplaceno 48 377 920,77 Kč. Z rozpočtu EU bylo vyplaceno 11 266 386,02 Kč. V tomto 
školním roce bylo do projektu zapojeno 3 012 škol, které navštěvovalo 605 512 dětí. Podíl 
mateřských škol v zapojených školách byl 11 %, základních škol 64 % a středních škol 6 %. 
 
3.2 Náklady 

 
Přijetí varianty 2 předpokládá zvýšené finanční dopady na státní rozpočet. Toto 

navýšení je nezbytné především v projektu Mléko do škol pro dosažení cíle většího zapojení 
škol do projektu a navýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků v cílové skupině. Pro 
dosažení tohoto cíle budou dodávány neochucené mléko a mléčné výrobky zdarma. 
Ochucené výrobky mohou být ochuceny pouze přírodní složkou a splňovat parametry dané 
legislativou EU i tzv. pamlskovou vyhláškou ČR (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), což také navýší jejich výrobní náklady. Je tedy nutné adekvátně 
navýšit podporu z národního rozpočtu, aby mohla být při daném rozpočtu z prostředků EU 
zachována současná cílová skupina.  

U projektu Ovoce a zelenina do škol je nezbytné navýšení financí pro rozšíření cílové 
skupiny o 2. stupeň základních škol a pro zachování minimálního počtu porcí na žáka při 
rostoucím počtu žáků přihlášených do projektu a klesající podpoře EU.  
V případě zachování navrhovaných věkových kategorií dětí, bude nezbytné na školní 
projekty zabezpečit v rámci státního rozpočtu pro kapitolu zemědělství 1,06 mld. Kč.  

Rozšíření školních projektů přinese dopady na administrativní náročnost na platební 
agenturu.  

Nepředpokládají se dopady na životní prostředí. Přijetí varianty 2 by nemělo přinést 
navýšení nákladů v podnikatelské sféře. 
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3.3 Přínosy 
Přijetí varianty 2 přinese možnost zefektivnit projekt, zvýšit zapojení škol, stanovit 

minimální velikost porce, navýšit počet porcí a četnost podávání ovoce, zeleniny, mléka a 
mléčných výrobků dětem.  

 
Návrh nařízení vlády předpokládá kladné sociální i ekonomické dopady ve smyslu 

zlepšení dostupnosti podporovaných výrobků, zlepšení zdravotního stavu, zlepšení zdravých 
stravovacích návyků u dětí v České republice, zvýšení odbytu českých biopotravin, zvýšení 
osvěty ekologického zemědělství u dětí, zlepšení životaschopnosti českých ekofarem 
navýšením a optimalizací jejich odbytu a produkce a výrazný podíl na naplnění Akčního 
plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016–2020, který dne  
20. 11. 2015 schválila vláda.  

 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant  

 
Volba varianty 1 („nulové“) by znamenala, že nebude umožněno pokračovat 

v projektu Mléko do škol. 
 
Přijetí varianty 2 povede ke zvýšení veřejných nákladů, které bude mít přínos 

pro rodiny s dětmi.  
 
 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 

VARIANTA PŘÍNOSY NÁKLADY 
Varianta 1 
„nulová“ Beze změn  0 

Varianta 2 

Možnost zefektivnit projekt, zvýšit 
zapojení škol, stanovit minimální 
velikost porce, navýšit počet porcí a 
četnost podávání ovoce a zeleniny a 
mléka a mléčných výrobků dětem. 
Pozitivní sociální dopady.  

Celkem 1060 mil. Kč 
(mléko 800 mil. Kč, 
ovoce a zelenina 

260 mil. Kč)  

 
Po zvážení všech skutečností se jeví jako nejvhodnější varianta 2 – nové nařízení 

vlády.  
Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatorně-

technického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze 
předkládané řešení v podobě legislativního materiálu. Důvodem je skutečnost, 
že identifikovaný problém je možné řešit pouze legislativní formou, konkrétně novým 
nařízením vlády.  

 
 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Orgánem odpovědným za administraci podpory je Fond. Tento orgán je odpovědný 

za přijímání žádostí, posuzování žádostí, rozhodování o žádostech ve správním řízení 
i za kontrolní a případnou sankční činnost.  

 
Fond je plně vybavený i pro provádění kontrolních a sankčních činností, s nimiž 

má rozsáhlé zkušenosti z několikaleté administrace různých režimů podpor.  
 
Odvolacím orgánem je Ministerstvo zemědělství. 
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6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Pro regulaci vytčené oblasti byla zvolena legislativní forma a ta ze své podstaty 

má svá specifika při hodnocení efektivity. Problematika stanovení podmínek pro poskytování 
podpory na ovoce, zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů a na mléko a mléčné 
výrobky dětem ve vzdělávacích zařízeních souvisí s přímo použitelnými předpisy Evropské 
unie. K přezkumu účinnosti dochází v návaznosti na případné změny v této oblasti na úrovni 
Evropské unie. 

 
 

7. Konzultace a zdroje dat 
 
Návrh nařízení vlády byl v rámci přípravy před zahájením legislativního procesu 

projednán s dotčenými odbornými útvary resortu Ministerstva zemědělství, Fondu, 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví.  

Data ke stanovení výše podpory na porci byla konzultována a projednána Ústavem 
zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a ostatní odbornou veřejností.  

 
Zdroje dat pro návrh nařízení vlády:  

• předpisy Evropské unie,  
• studie, kterou vypracoval ÚZEI, 
• zkušenosti z implementace projektu, výsledky z kontrol kontrolních orgánů.  
 

Návrh nařízení vlády bude v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu 
s čl. 13 Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy. Návrh 
nařízení vlády bude rovněž zaslán odborným institucím a zájmovým subjektům. 

 
 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Jméno a příjmení: Ing. Jitka Mašková 
Funkce:  ministerský rada  
Útvar:    odbor rostlinných komodit - 17220 
Telefon:  221 812 278  
e-mail:   jitka.maskova@mze.cz 
 
Jméno a příjmení: Ing. Pavla Brožová, Ing. Zdeňka Veselá  
Funkce:  ministerský rada 
Útvar:    odbor živočišných komodit - 17210 
Telefon:  221 812 507, 221 812 200  
e-mail:   pavla.brozova@mze.cz, zdenka.vesela@mze.cz  
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem o zemědělství, k jehož provedení 
se navrhuje. 

 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2b odst. 2 

zákona o zemědělství, a rovněž je v souladu s § 1 odst. 3 zákona o Státním zemědělském 
intervenčním fondu. 
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Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 
 

Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky 
a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády je v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie: 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, 

kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení 
Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, 
v platném znění,  

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/791 ze dne 11. května 2016, kterým 
se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na 
dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, 

• nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření 
týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací 
trhů se zemědělskými produkty, v platném znění,  

• nařízení Rady (EU) 2016/795 ze dne 11. dubna 2016, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad 
v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty, 

• prováděcí nařízení Komise (EU) č. …/2016 ze dne ….., ke stanovení pravidel pro 
uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde 
o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka ve vzdělávacích 
zařízeních.  

• nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/2016  ze dne …., kterým se doplňuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie 
na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka ve vzdělávacích zařízeních a pozměňuje 
se nařízení (EU) č. 907/2014.  
(Publikace těchto předpisů Evropské unie se očekává do konce roku 2016.) 
 

Nařízení orgánů Evropské unie jsou po přistoupení České republiky k Evropské unii 
přímo použitelná. Návrh nařízení vlády se proto zaměřuje pouze na ty specifické otázky, 
jejichž úprava je právem Evropské unie členským státům přikázána nebo umožněna. 
Na základě těchto skutečností je možné návrh nařízení vlády hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie. 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásada 
právní jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace). 
 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 

 
Návrh nařízení vlády předpokládá dodatečné finanční dopady na státní rozpočet – 

1060 mil. Kč Návrh nařízení vlády nepředpokládá bezprostřední zásadní finanční dopady na 
hospodářské a ostatní veřejné rozpočty. 

 
Finanční prostředky budou nárokovány v rámci státního rozpočtu na rok 2018  

a půjdou z rozpočtové kapitoly na zemědělství.   
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Návrh nařízení vlády předpokládá zlepšení sociálních dopadů a dopadů na životní 

prostředí. Prostřednictvím návrhu nařízení vlády by se měly ovlivnit stravovací návyky u dětí 
a následně tak zlepšit zdravotní stav populace v České republice. Prostřednictvím návrhu by 
byla zlepšena životaschopnost českých ekofarem a zvýšena osvěta ekologického 
zemědělství u dětí, čímž budou vychováni noví spotřebitelé preferující kvalitní výrobky 
vyprodukovány v souladu s trvale udržitelnou metodou produkce šetrnou k přírodním 
zdrojům. 

 
 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 

 
Návrh nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu 

se zákazem diskriminace. Návrh nařízení vlády se netýká problematiky rovnosti mužů a žen. 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 

způsob nakládání s nimi. 
 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem 
korupčního rizika. 

 
Návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které 

má upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy 
ani administrátora dotace (Fond). 

 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

stanovených v zákoně o zemědělství a zákoně o Státním zemědělském intervenčním fondu, 
jakož i regulací stanovených právem Evropské unie. 

 
Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace (Fond) jsou schopny plošně 

kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 
 
Nařízení vlády i po provedených úpravách stanovuje jednoznačně kompetence, 

působnost a odpovědnost mezi příslušnými orgány veřejné správy a Fondem jako 
administrátorem dotace a realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna 
postupem podle správního řádu. 

 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 

správního řádu. 
 
 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu. 
 

Návrh nařízení vlády nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K části první 
 
K § 1: 

Stanoví předmět úpravy, tj. dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich, 
a doprovodná vzdělávací opatření, které vycházejí z předpisů EU. Jsou určeny cílové 
skupiny dětí a žáků u jednotlivých projektů (skupin produktů) podle evropské legislativy.  
 
K § 2 

Stanoví se jednotlivé skupiny produktů, které mohou být předmětem podpory, 
tj. čerstvé ovoce a zelenina, výrobky z ovoce, zeleniny a banánů, neochucené mléko  
a mléčné výrobky, ochucené mléko a mléčné výrobky. Dále se stanoví doprovodná 
vzdělávací opatření a další podmínky pro jejich provádění. Také se stanovuje, které skupiny 
produktů jsou dodávány zdarma a které za dotovanou cenu. 
 
K § 3 

Stát může přispět na projekty vnitrostátní podporou. Česká republika bude  
na projekty přispívat i z prostředků národního rozpočtu s cílem navýšit efektivitu projektu.  

U Ovoce a zeleniny je vnitrostátní podpora potřebná pro zachování minimálního 
počtu porcí na žáka při rostoucím počtu žáků přihlášených do projektu a klesající podpoře 
EU.  

U Mléka do škol je vnitrostátní podpora potřebná pro větší zapojení škol do projektu  
a navýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků v cílové skupině. Neochucené mléko  
a mléčné výrobky budou dodávány zdarma. Ochucené výrobky mohou být ochuceny pouze 
přírodní složkou a splňovat parametry dané legislativou EU i tzv. pamlskovou vyhláškou ČR, 
což také navýší jejich výrobní náklady. Je tedy nutné adekvátně navýšit podporu z národního 
rozpočtu, aby mohla být při daném rozpočtu z prostředků EU zachována současná cílová 
skupina.  
 
K § 4 

Stát může převést mezi jednotlivými projekty až 20 % přidělených finančních 
prostředků. Je potřeba stanovit, kdo rozhodne o převodu a jaké % bude převedeno. V ČR 
bude k převodu zmocněno Ministerstvo zemědělství. 
 
K § 5 

Je stanovena velikost porce a maximální výše podpory, která bude proplácena 
u jednotlivých produktů a výrobků, s cílem navýšit efektivitu projektu.  

Upřednostňuje se čerstvé ovoce a zelenina původem z ČR a neochucené mléčné 
výrobky a mléko, proto se stanovuje maximální procento ovocných/zeleninových šťáv 
a protlaků a ochucených mléčných výrobků.  

Pro kontrolu Fondem je potřeba označit každé balení nápisem Školní projekt. 
Mléko a mléčné výrobky je možné dodávat v rámci pravidelného školního stravování.  

 
K § 6 

Stanovuje se, kdo může být žadatelem o podporu v rámci projektu, a co všechno 
musí splnit, aby byl schválen. Žádost o schválení podává žadatel na Fond. Dále je zde 
stanoveno, co musí splnit žadatel, pokud je producent nebo dodavatel s distributorem. 
Žadatel, který chce dodávat mléko a mléčné výrobky, musí předložit seznam výrobků, které 
chce dodávat. Tento seznam musí uvádět určité parametry u každého výrobku.  
 
K § 7 

Stanovuje povinnosti schválených žadatelů o podporu, co musí splnit, jaké doklady 
musí předložit, aby byl zařazen do projektu pro daný školní rok. Pokud schválený žadatel 
hodlá provádět doprovodná vzdělávací opatření, musí doručit Fondu plán těchto 
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doprovodných vzdělávacích opatření s finančním vyčíslením. Jestliže schválený žadatel chce 
změnit sortiment mléčných výrobků nebo hodlá ukončit jejich podávání, musí to nahlásit  
na Fond, který tyto informace poskytne Ministerstvu zemědělství.  
 
K § 8 

Fond vypočítává pro každý školní rok limity na produkty a doprovodná vzdělávací 
opatření podle přidělených financí pro daný školní rok s cílem efektivního využití finančních 
prostředků a adekvátní četnosti distribuce. Paragraf stanoví i data oznámení ročních limitů. 
 
K § 9 

Stanovuje, jaké doklady musí schválený žadatel (producent i dodavatel 
s distributorem) předložit při žádosti o proplacení podpory na produkty a v jakém termínu. 
Producentovi s vlastní produkcí, který nemá faktury o nákupu, se proplatí plná výše 
maximální podpory uvedená v přílohách.  
 
K § 10 

Stanovuje, jaké doklady a v jakém termínu musí schválený žadatel předložit při 
žádosti o proplacení podpory na doprovodná vzdělávací opatření.  
 
K § 11 

Z předpisů EU vyplývá povinnost označení školy, která se projektu účastní, plakátem, 
jehož tisk zajišťuje Fond. Do škol distribuuje plakát schválený žadatel.  
 
K § 12 

Pokud chce schválený žadatel ukončit své působení v projektu, musí tuto skutečnost 
oznámit Fondu. Je potřeba odstraňovat tzv. pasivní žadatele, kteří se do projektu sice 
přihlásili, ale nefungují. Mohl by to být problém pro školu, která se na takového neaktivního 
schváleného žadatele obrátí.  
 
K § 13  

Je potřeba přechodných ustanovení, aby doběhly projekty pro školní rok 2016/2017 
v původním režimu. Pro školní rok 2017/2018 se řeší předběžné limity podle § 8 odst. 1.  

 
K části druhé   
 
K § 14  
 

Je třeba změnit nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek  
pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem 
ve vzdělávacích zařízeních, tak aby nebylo možné podle stávající právní úpravy 
administrovat nové žádosti pro školní rok 2017/2018. 
 
K § 15 

Ustanovení řeší přechod s ohledem na řízení o žádostech zahájených podle nařízení 
vlády č. 478/2009 Sb. 
 
K části třetí  
 
K § 16  

Je třeba změnit nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné 
organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory 
a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní 
docházku ve školách zařazených do sítě škol, tak aby nebylo možné podle stávající právní 
úpravy administrovat nové žádosti pro školní rok 2017/2018. 
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K § 17 
Ustanovení řeší přechod s ohledem na řízení o žádostech zahájených podle nařízení 

vlády č. 205/2004 Sb. 
 
K části čtvrté  
 
K § 18  

Navrhuje se stanovit termín nabytí účinnosti dnem 15. března 2017, zejména 
s ohledem na termín podávání žádostí pro zařazení o podporu pro další školní rok 
2017/2018 vyplývající s ustanovení § 3 odst. 2  nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení 
některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, 
zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních (do 31. března).  
 
K příloze 1  

Pro zefektivnění projektu, lepší využití financí, sjednocení velikosti porce se stanovuje 
velikost a výše podpory na porci ovoce a zeleniny.  

Ceny porcí ovoce a zeleniny vycházejí se studie, kterou pro Ministerstvo zemědělství 
vypracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Ceny jsou bez DPH (DPH není 
způsobilým nákladem) a jsou v nich započítány i náklady na balení a dopravu.  

Znění přílohy je obdobné jako stávající úprava obsažená v příloze nařízení vlády  
č. 478/2009 Sb. 

Osoba podnikající v systému ekologickém zemědělství musí splňovat uvedené 
podmínky. 
 
K přílohám 2 a 3 

Pro zefektivnění projektu, lepší využití financí, sjednocení velikosti porce se stanovuje 
velikost a výše podpory na porci mléka a mléčných výrobků rozdělení do jednotlivých 
kategorií.  

Ceny porcí mléka a mléčných výrobků vycházejí se studie, kterou pro Ministerstvo 
zemědělství vypracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Ceny jsou bez 
DPH (DPH není způsobilým nákladem) a jsou v nich započítány i náklady na balení 
a dopravu.  

Znění příloh je obdobné jako stávající úprava obsažená v příloze nařízení vlády  
č. 205/2004 Sb. 
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