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IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

OBECNÁ ČÁST 
  
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů. 
 
 Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory 
na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol, a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády je předkládán na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 
2017. 
 

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 dále přijala a v lednu 2017 zveřejnila prováděcí 
a delegovaný akt, aby bylo možné realizovat nové schéma projektů 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 mléčnou 
složku na 27 EUR/100 kg. Ochucení může být pouze přírodním aromatem. Aby bylo 
vyhověno specifickým výživovým omezením některých dětí, mohou být v rámci projektu 
dodávány výrobky se sníženým obsahem laktózy. Pro posouzení uznatelnosti jednotlivých 
výrobků bude ustanovena komise při Ministerstvu zemědělství za účasti Ministerstva 
zdravotnictví. 

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

u Ovoce a zeleniny do škol fungují. Na doprovodná vzdělávací opatření musí členský stát 
vyčlenit část finančních prostředků z celkové obálky. 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 
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ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, vzdělávací akce, ochutnávky ovoce, zeleniny a 
produktů z nich, mléka a mléčných výrobků, soutěže propagující spotřebu ovoce, zeleniny a 
mléka, činnosti na školním pozemku. Tato doprovodná vzdělávací opatření mají dětem 
ovoce, zeleninu a mléko celkově přiblížit, 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 projektu Ovoce a zelenina 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.  
 
Čerpání prostředků u jednotlivých projektů: 

Mléko do 
škol 

Školní rok 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018* 

Podpora EU 
(Kč) 10 664 093 11 266 386 11 301 735 12 000 

000  

Minimální 
podpora  
43 219 000 

Národní 
podpora (Kč) 47 266 129 48 377 920 46 971 014 48 000 

000  670 000 000 

Počet 
zapojených 
škol 

3 001  3 012 3 018 ** 4 877* 

Počet dětí 
v zapojených 
školách 

586 371 605 512 625 636  ** 1 140 229* 

Počet porcí  13 767 679 14 103 231 13 836 437 ** 45 609 156* 
 

Ovoce a 
zelenina do 

škol 

Školní rok 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018* 

Podpora EU 
(Kč)  105 606 031 150 514 659 134 212 

328 
125 821 
547 

Minimální 
podpora  
84 327 000 

Národní 
podpora (Kč)  39 059 765 40 000 000 60 000 000 75 000 000  až 260 000 000 

Počet 
zapojených 
škol  

3 530 3 741 3 810 3 863 4 100* 

Počet 
zapojených 
žáků 

456 233 509 030 539 747 564 689 910 000* 

Počet porcí 14 711 642 16 912 064 17 883 980   
* odhad 
** údaje zatím nejsou dostupné  
 

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.  
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Do projektu je nově zahrnuta podpora na dodávky produktů ekologického 
zemědělství, 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 a spotřeby domácích produktů ekologického zemědělství, zvýšení 
povědomí obyvatel o kvalitě produktů ekologického zemědělství a přínosech ekologického 
zemědělství pro životní prostředí a welfare zvířat. 

 
Podpora zahrnutí produktů ekologického zemědělství 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.  
 
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“) v srpnu, 
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. Pro školní rok 2017/2018 
žadatelé podávají žádost o schválení do 30. dubna. Vzhledem ke změně podmínek 
u projektů, musí žádat o novou registraci i žadatelé, kteří jsou v současné době schváleni.  
 

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. 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. 
 

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. 
 

Na nařízení vlády bude navázána Vnitrostátní strategie ČR pro školní projekt. Čl. 1 
odst. 8 nařízení (EU) 2016/791 ukládá členskému státu povinnost vypracovat strategii pro 
školní projekt na období šesti let. Strategie je v současné době zpracovávána a bude 
navázána na toto nařízení vlády. Požadavky budou zohledněny i v případě schvalování 
podporovaných mléčných výrobků, neboť odstavec 9 nařízení (EU) 2016/791 stanovuje 
povinnost začlenit do strategie seznam všech produktů a výrobků dodávaných v rámci 
školního projektu a zajistit, aby do vypracování tohoto seznamu byly v souladu 
s vnitrostátními postupy vhodným způsobem zapojeny vnitrostátní orgány zodpovědné za 
zdraví a výživu, nebo zajistit, aby případně tyto orgány uvedený seznam schválily. 
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S ohledem na tato ustanovení Ministerstvo zemědělství počítá s ustanovením komise pro 
schvalování výrobků, jehož členem by měl být zástupce Ministerstva zdravotnictví. Zároveň 
počítáme s konzultací s Ministerstvem zdravotnictví při stanovování seznamu 
podporovaných výrobků ve strategii.  

 
Členský stát musí podle čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39 každoročně 

žádat o podporu EU. V ČR žádost (přihlášku) schvaluje ministr zemědělství, do Komise ji pak 
zasílá Ministerstvo zemědělství přes informační systém ISAMM v termínu do 31. ledna.  
 
 
2. 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 č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení se navrhuje. 

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

zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž je v souladu 
s § 1 odst. 3 zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu. 

 
 

3. 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) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se stanoví 
pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 
pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do 
vzdělávacích zařízení, 

• nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu 2016, 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 do vzdělávacích zařízení, 
a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014.  
 

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. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJDCR5RU)



5 
 

 

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). 
 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny. 

 
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) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se stanoví 
pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 
pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do 
vzdělávacích zařízení,  

• nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu 2016, 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 do vzdělávacích zařízení, 
a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014.  
 

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.  

 
 Dotčenými subjekty jsou: 
• školy – u projektu Ovoce a zelenina do škol žáci základních škol včetně dětí 

v přípravných třídách základních škol nebo v přípravném stupni základních škol 
speciálních, u projektu Mléko do škol – žáci, kteří pravidelně navštěvují základní školy 
(včetně dětí v přípravných třídách základních škol nebo v přípravném stupni základních 
škol speciálních) a střední školy spravované nebo uznávané příslušným orgánem 
členského státu. Mateřské školy nejsou oproti minulosti do projektu zahrnuty kvůli kolizi 
se spotřebním košem.  

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

 
Cílem předkládaného návrhu je zlepšení zdravých stravovacích návyků žáků 

v cílových skupinách, zvýšení spotřeby produktů ekologického zemědělství a zvýšení osvěty 
ekologického zemědělství u žáků v cílových skupinách. Dále je snaha o vyšší zapojení škol 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJDCR5RU)



6 
 

 

do projektu Mléko do škol, vyšší četnost dodávek ovoce a zeleniny za měsíc, větší zahrnutí 
výrobků v biokvalitě 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 v srpnu, 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 žáků v cílové skupině. 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 žáků.  

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

stravování žáků a výchově budoucího spotřebitele.  
 
 
5. 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 

 
Předpokládají se 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. Návrh přinese možnost více podpořit pěstitele, zpracovatele a ekologické 
producenty, 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 na školní rok 
počínaje od školního roku 2017/2018 na následujících 6 školních let stanoven ve výši 
3 123 230 EUR na každý školní rok (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).  
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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 počínaje od školního roku 2017/2018 na následujících 6 školních let na 
projekt Mléko do škol přidělenou obálku 1 600 707 EUR, tj. cca 43 219 089 Kč na školní rok. 

 
Ve školním roce 2014/2015 bylo vyplaceno z národního rozpočtu v rámci projektu 

Mléko do škol vyplaceno 48 377 920,77 Kč a z rozpočtu EU 11 266 386,02 Kč. Celkem bylo 
vyplaceno 59 644 306,79 Kč. V tomto školním roce bylo do projektu zapojeno 3 012 škol, 
které navštěvovalo 605 512 dětí. Mateřské školy byly zapojeny z 11 %, základní školy ze 
64 % a středních škol bylo zapojeno 6 %. 
 
 Rozšíření projektu a zefektivnění bude vyžadovat navýšení finančních prostředků. 
Předpokládaný rozpočet na jeden školní rok pro školní projekt je 930 mil. Kč (ovoce a 
zelenina 260 mil. Kč, mléko 670 mil. Kč). Tato částka bude nárokována z rozpočtu ČR, 
kapitoly zemědělství, každým rokem počínaje rokem 2018. U Mléka do škol (ochucené 
mléčné výrobky) bude projekt částečně spolufinancován i rodiči žáků. Navýšení rozpočtu je 
nezbytné, neboť cílem je zlepšit stravovací návyky dětí. Je nutné zvýšit zapojení škol a žáků 
do projektu. Z toho důvodu navrhujeme dodávání neochucených mléčných výrobků, ovoce a 
zeleniny zdarma. Pro zlepšení efektivnosti je nutné dodávat s optimální četností, kdy 
považujeme za vhodné dodávky minimálně čtyřikrát měsíčně. Navrhujeme také rozšíření 
cílové skupiny u Ovoce a zeleniny do škol o druhý stupeň základních škol. Mělo by také dojít 
k posílení vzdělávacího rozměru projektu, a proto by maximální možná část měla být 
čerpána na doprovodná vzdělávací opatření. Tyto změny se neobejdou bez adekvátního 
navýšení rozpočtu na školní projekt.  
  
 Na základě propočtů u ovoce a zeleniny vyšlo, že při počtu 910 tis. žáků a při 
zachování limitů na žáka na produkty 318 Kč a na doprovodná opatření 40 Kč (což jsou 
průměrné limity, které byly v minulých letech), je potřeba celkem 344 až 350 mil. Kč (z toho 
je minimálně 84 mil. z EU a zbývajících 260 mil. Kč z ČR), Z této částky pak půjde na 
produkty 304 mil. Kč, na doprovodná opatření 36,4 mil. a na ostatní související náklady (jako 
je propagace, hodnocení, sledování) cca 3,4 mil. Kč.  
  
 U mléka je rozpočtový strop a limit na žáka stanoven nově. Vycházeli jsme z toho, že 
bude zachována cílová skupina dětí a žáků. Na základě mezirezortních konzultací s MŠMT 
byly vyloučeny mateřské školy kvůli kolizi s tzv. spotřebním košem. Počet zapojených žáků 
v cílové skupině je cca 1 270 tis. Cílem je zvýšit zapojení škol do projektu a rádi bychom 
dosáhli až 90 %, přičemž minimální frekvence dodávek byla stanovena na 40 ks mléčných 
výrobků na žáka a školní rok. Za těchto podmínek je finanční náročnost projektu cca 620 mil. 
Kč na produkty. Finanční náročnost bude navýšena i podporou produktů ekologického 
zemědělství. Novým prvkem pro mléko jsou také doprovodná vzdělávací opatření. Cílem 
Ministerstva zemědělství je posílit vzdělávací rozměr tohoto projektu, proto bude vyčleněn 
maximální možný objem finančních prostředků z EU na doprovodná vzdělávací opatření, tj. 
15 % národní obálky. ČR má předběžně přidělenu obálku cca 43 mil. Kč. Tzn., že z rozpočtu 
EU může být vyčleněno až 6,4 mil. Kč na doprovodná vzdělávací opatření. Pro jejich 
efektivní provádění je nezbytné rovněž navýšit obálku na doprovodná vzdělávací opatření 
z prostředků národního rozpočtu. Další položkou, kterou je nutné odečíst z rozpočtu, jsou 
související náklady, které mohou být až do výše 10 % přidělené národní obálky. Dalších cca 
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50 mil. Kč na doprovodná vzdělávací opatření a související náklady by tedy mělo být 
hrazeno z prostředků národního rozpočtu.  
 

Rozšíření školních projektů přinese zvýšení administrativní náročnosti pro platební 
agenturu. Rozšíření projektů spočívá v několikanásobném zvýšení finančních prostředků pro 
oba projekty, zavedení nové kategorie bioproduktů u obou projektů; v případě mléka do škol 
- zvýšení četnosti podávaných žádostí (z 3 na 10 za školní rok), zavedení nového typu 
žadatele – producenta, zavedení doprovodných opatření, zavedení nové kategorie produktů 
zdarma Rozsah dopadů administrativní náročnosti bude zohledněn v návrzích na navýšení 
personálních kapacit platební agentury prostřednictvím úpravy Systemizace služebních míst 
od 1. 1. 2018, finanční pokrytí zvýšených správních výdajů bude zohledněn v rozpočtu pro 
rok 2018. 

 
Nepředpokládají se dopady na životní prostředí. Přijetí návrhu by nemělo přinést 

navýšení nákladů v podnikatelské sféře. 
 
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 produktů ekologického 
zemědělství, zvýšení osvěty ekologického zemědělství u dětí, zlepšení životaschopnosti 
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.  

 
Návrh nařízení vlády předpokládá dodatečné finanční dopady na státní rozpočet – 

930 mil. Kč každým rokem (670 mil. Kč na mléko a 260 mil. Kč na ovoce a zeleninu). 
Z prostředků EU bude poskytnuto minimálně 125 mil. Kč. Návrh nařízení vlády 
nepředpokládá bezprostřední zásadní finanční dopady na hospodářské a ostatní veřejné 
rozpočty.  

 
Finanční prostředky na školní rok 2017/2018 budou nárokovány v rámci státního 

rozpočtu na rok 2018 a půjdou z rozpočtové kapitoly na zemědělství. Ministerstvo 
zemědělství bude počínaje rokem 2018 žádat o navýšení rozpočtové kapitoly zemědělství o 
výše uvedenou částku.  

 
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 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. 

 
 
6. 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. 
 
 
7. 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.  
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Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 

způsob nakládání s nimi. 
 
 
8. 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. 
 
 

9. 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 (včetně banánů), mléka a 
výrobků z nich, a doprovodná vzdělávací opatření, které vycházejí z předpisů EU. Jsou 
určeny cílové skupiny žáků u jednotlivých projektů (skupin produktů) podle evropských 
předpisů.  
 
K § 2 
 Stanoví se jednotlivé skupiny produktů, které mohou být předmětem podpory. 
Tj. čerstvé ovoce a zelenina (včetně banánů), balené nebo porcované na saláty, výrobky 
z ovoce, zeleniny a banánů, konzumní (neochucené) mléko, které by měly být bez přidaných 
látek. Dále jsou to neochucené mléčné výrobky, ochucené mléko a mléčné výrobky, u 
kterých je možné využít čl. 23 odst. 6 nařízení druhý pododstavec nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a tyto výrobky mohou i na základě výrobního procesu 
obsahovat přidané látky a to do limitů daných jak předpisy EU ke školnímu projektu, tak i 
předpisy ČR, přesněji vyhláškou č. 282/2016 Sb. Ochucené mléčné výrobky mohou 
obsahovat do 7 % přidaného cukru dle čl. 10 nařízení (EU) 2017/40, ale musí zároveň splnit 
požadavky vyhlášky č. 282/2016 Sb. na celkové množství cukru, tj. 11 %, což je prakticky 
totožné. Limity pro sůl a tuk nejsou v nařízení (EU) 2017/40 stanoveny, jejich množství musí 
splňovat limity dané vyhláškou č. 282/2016 Sb. Výrobky budou specifikovány ve Vnitrostátní 
strategii, ke které se budou vyjadřovat i zdravotní orgány. 

Dále se stanoví doprovodná vzdělávací opatření a další podmínky pro jejich 
provádění. Sušené ovoce a zelenina dodávané v rámci doprovodných opatření musí být bez 
přidaných látek podle čl. 23 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013 (tj. nepřislazené, nesolené). Také se stanovuje, které skupiny produktů jsou 
dodávány zdarma a které za dotovanou cenu.  

Tištěný vzdělávací materiál (tj. letáky) může být dodáván na základě předchozích 
zkušeností jen s dalšími doprovodnými akcemi (např. při ochutnávce) nebo při dodávce 
všech produktů, tak aby nebyly dodávány pouze tyto letáky a nežádalo se o proplacení celé 
částky podpory na doprovodná opatření (celého limitu na žáka).  
 
K § 3 

Členský stát může přispět na projekty vnitrostátní podporou. Česká republika bude 
na projekty přispívat i z prostředků národního rozpočtu s cílem navýšit efektivitu projektu. 
Jednou z možností je financování prostřednictvím dávky vybírané v dotčeném odvětví nebo 
jakéhokoli jiného příspěvku ze soukromého sektoru (pouze jako možnost). U mléčných 
ochucených výrobků je příspěvek rodičů (soukromý sektor).  

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 vyhláškou č. 282/2016 Sb., 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. 
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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 EU, neochucené 
mléčné výrobky a mléko, proto se stanovuje povinnost dodat čerstvé ovoce, zeleninu a 
neochucené mléčné výrobky a maximální procento ovocných/zeleninových šťáv a protlaků.  

Pro kontrolu Fondem je potřeba označit každé balení nápisem Školní projekt. 
 

K § 6 
Je nutné stanovit, kdo může být žadatelem a co musí splnit žadatel pro schválení. 

Žadatelem může být osoba, která přímo dodává výrobky (tj. producent) anebo dodávky 
produktů řídí (tj. dodavatel s distributorem). Producent ovoce a zeleniny musí předložit výpis 
z LPISu (nebo podobné evidence, pokud má pozemky mimo území ČR) a doklad o produkci 
(tj. prodeji produkce). Producent mléka musí předložit platný doklad o schválení a registraci 
u veterinární správy. Toto upřesnění dokladů bude uvedeno v metodické příručce Fondu.  

Je nutné stanovit, že žádosti se podávají na Fond a v jakém termínu. Dále je třeba 
stanovit závazek žadatele, že bude dodávat minimální počet dodávek stanovený Fondem. 
Počet dodávek bude stanoven pro každý projekt zvlášť. Také 2 porce najednou v jedné 
dodávce je myšleno pro každý projekt zvlášť (tj. 2 porce ovoce, zeleniny a 2 porce mléka a 
mléčných výrobků).  

Producentovi se umožňuje dodat i jiné produkty, než z vlastní produkce (např. pokud 
mu dojde vlastní produkce nebo pro zpestření sortimentu dětem). Na tyto produkty mu už ale 
nebude proplácena maximální výše podpory, ale dle skutečných nákladů (faktury).  

Pro posouzení způsobilosti žadatele pro dodávky podporovaných výrobků je 
stanoveno, které dokumenty pro tuto potřebu žadatel Fondu dodá. Schvalování některých 
výrobků bude probíhat na úrovni komise při Ministerstvu zemědělství, proto je nezbytné určit, 
jaké dokumenty musí být ze strany žadatele dodány, aby byla komise schopna výrobek 
schválit.  
 
K § 7 

Paragraf stanovuje povinnosti schválených žadatelů, pokud se chtějí účastnit projektu 
v daném školním roce (musí mít školu, do které bude dodávat). 

Schválený žadatel, který chce být zařazen do projektu pro daný školní rok, musí 
předložit Fondu potřebné doklady v daném termínu. Pokud schválený žadatel hodlá provádět 
doprovodná vzdělávací opatření v daném školním roce, musí doručit Fondu plán těchto 
doprovodných vzdělávacích opatření s finančním vyčíslením do určitého data.  

Jestliže schválený žadatel chce změnit sortiment výrobků, jejich složení nebo hodlá 
ukončit jejich dodávání, musí to nahlásit na Fond. Ochucené mléčné výrobky (nové či jejich 
upravené složení), jejichž konečnou cenu stanovuje Ministerstvo financí cenovou regulací, 
se musí oznámit do 31. března. Ostatní výrobky (tj. neochucené mléčné výroby, mléko  
a ovocné/zeleninové šťávy a protlaky) včetně složení se oznamují a schvalují v průběhu 
roku.  

Fond postoupí všechny potřebné informace Ministerstvu zemědělství, tak aby mohly 
být výrobky posouzeny komisí a schváleny (popř. neschváleny). Pro stanovení cenové 
regulace u ochucených mléčných výrobků postoupí Fond potřebné informace i Ministerstvu 
financí.  
 
K § 8 

Fond vypočítává pro každý školní rok limity na produkty (předběžný měsíční  
a konečný roční limit na žáka) 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 předběžných a konečných limitů. 
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K § 9 

Schválený žadatel (producent i dodavatel s distributorem) musí předložit při žádosti 
o proplacení podpory na produkty potřebné doklady a údaje za dané období (1 měsíc) 
v daném termínu. Producentovi s vlastní produkcí, který nemá faktury o nákupu (producent, 
jako první článek v řetězci, nenakupuje, a nemůže tedy doložit faktury, na základě kterých by 
mu byla podpora vyplacena), se proplatí plná výše maximální podpory uvedená v přílohách 
na základě dodacího listu s uvedením množství a druhem dodaných produktů. V případě, že 
bude producent dodávat i jinou než vlastní produkci, bude mu podpora proplacena dle 
skutečných nákladů (faktury), maximálně však do výše uvedené v přílohách. Stejné je to i u 
žadatele s distributorem, kterému bude proplacena částka podle faktury, maximálně do výše 
uvedené v přílohách.  

Žadatel, který bude dodávat produkty ekologického zemědělství, musí navíc dodat 
i platná osvědčení pro ekologické zemědělství.  
 
K § 10 

Schválený žadatel (producent i dodavatel s distributorem) musí předložit při žádosti 
o proplacení podpory na doprovodná vzdělávací opatření potřebné doklady a údaje za dané 
období. Školní rok je rozdělen na 3 období, za která se mohou žádosti podávat.  
 
K § 11 

Z předpisů EU vyplývá povinnost označení školy, která se projektu účastní, plakátem. 
Plakát bude jen jeden, společný pro oba projekty. Tisk plakátu zajišťuje Fond, do škol ho 
distribuuje schválený žadatel. Škole stačí jen jeden plakát, i když se bude účastnit obou 
projektů.  
 
K § 12 

Důvody k odejmutí schválení doplňují unijní ustanovení, nevylučuje se jejich použití.  
 
K § 13  

Žádost o schválení podle § 6 předkládá žadatel do 31. března. Pro školní rok 
2017/2018 se termín posunuje do 30. dubna 2017, aby měli žadatelé dostatek času se do 
projektu přihlásit (nařízení vyjde v březnu).  

Pro školní rok 2017/2018 pro účely cenové regulace podle § 2 odst. 5 sděluje Fond 
změny podle § 7 odst. 4 a 5 Ministerstvu financí do 30. června 2017. 

 
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 
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docházku ve školách zařazených do rejstříku škol, tak aby nebylo možné podle stávající 
právní úpravy administrovat nové žádosti pro školní rok 2017/2018. 
 
K § 17 

Ustanovení řeší přechod s ohledem na řízení o žádostech zahájených podle nařízení 
vlády č. 205/2004 Sb. 
 
K části čtvrté  
 
K § 18  
 
 S účinností od 1. září 2020 se zrušují dosavadní právní předpisy upravující podpory 
na projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. 
 
 
K části páté  
 
K § 19  

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 maximální výše podpory na porci ovoce a zeleniny.  

Výše podpory porcí ovoce a zeleniny vycházejí ze 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., částky byly zaokrouhleny na jedno desetinné místo.  

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 maximální výše podpory na porci mléka a mléčných výrobků rozdělení do 
jednotlivých kategorií.  

Výše podpory porcí mléka a mléčných výrobků vycházejí ze 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. 

Osoba podnikající v systému ekologickém zemědělství musí splňovat uvedené 
podmínky. 
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