
VII. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
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 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 67734/2016-MZE-12154, ze dne 19. prosince 2016, s termínem dodání stanovisek 
do 10. ledna 2017, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
financí 
 

1. K návrhu usnesení vlády 
Návrh usnesení vlády přiložený k materiálu 
nesouvisí s předloženým materiálem. Požaduje 
se k materiálu přiložit návrh usnesení vlády 
vztahující se k předloženému materiálu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Rozpor byl odstraněn. 

2. K Předkládací zprávě 
Podle odůvodnění jsou předpokládány zvýšené 
dopady na státní rozpočet. Do předkládací 
zprávy požadujeme doplnit informaci včetně 
uvedení zdroje krytí tohoto finančního dopadu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Předkládací zpráva a odůvodnění byly doplněny. 
„Rozšíření projektu a zefektivnění bude vyžadovat navýšení 
finančních prostředků. Předpokládaný rozpočet na jeden školní 
rok pro Ovoce, zeleninu a mléko do škol je 930 mil. Kč. Tato 
částka bude nárokována z rozpočtu ČR, kapitoly zemědělství, 
pro každý rok, počínaje rokem 2018. Ministerstvo zemědělství 
bude od roku 2018 žádat o navýšení rozpočtové kapitoly 
zemědělství o výše uvedenou částku.“. 
Rozpor byl odstraněn. 

3. K Odůvodnění, Obecná část, strana 2 
Ve 4. odst. odzdola je uvedeno, že v projektu 
mléko do škol je nyní pro dodávky schváleno 7 
subjektů (což souhlasí), „a jeden zastupující 

Akceptováno. 
Text „a jeden zastupující subjekt“ byl vypuštěn.  
Rozpor byl odstraněn. 
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subjekt“. Požadujeme vysvětlit obsah tohoto 
termínu. Platné předpisy jednak výraz 
„zastupující subjekt“ vůbec neznají, navíc podle 
nařízení vlády č. 205/2004 Sb. má SZIF 
povinnost MF o změnách v daném projektu 
informovat. 

Tato připomínka je zásadní. 
4. K Odůvodnění, Obecná část, bod 1. 2. 

Požadujeme do této části doplnit přehlednou 
tabulku o čerpání prostředků za jednotlivé 
projekty. Tabulka by měla obsahovat údaje za 
školní roky 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 a 
návrh financování na školní rok 2017/2018 
s uvedením části EU a spolufinancování ČR. 
Vhodné by bylo uvést i počty žáků přihlášených 
do projektů a počty poskytnutých porcí 
v jednotlivých školních letech. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo doplněno. 
Rozpor byl odstraněn. 

5. K Odůvodnění – Předpokládaný 
hospodářský a finanční dopad navrhované 
právní úpravy na státní rozpočet, ostatní 
veřejné rozpočty, podnikatelský prostředí 
České republiky atd. 
V této části se uvádí, že realizace 
navrhovaného nařízení vlády si vyžádá 
dodatečné finanční dopady na státní rozpočet a 
že finanční prostředky budou nárokovány 
v rámci státního rozpočtu na rok 2018 a „půjdou 
z rozpočtové kapitoly na zemědělství“. Takto 
podaná informace je nedostatečná, neboť není 
zřejmé kdo, kdy a kolik prostředků bude 
nárokovat. V současné době není možné 
akceptovat a souhlasit s navyšováním výdajů 
kapitoly ministerstva zemědělství. Je nutné 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo doplněno. 
Dále dojde ke zvýšení administrativních nákladů SZIF 
vzhledem k následujícím novým skutečnostem:  
ovoce a zelenina do škol a mléko do škol: 

- několikanásobný nárůst finančních prostředků, 
- zavedení kategorie bioproduktů, 

mléko do škol: 
- zvýšení četnosti podávaných žádostí (z 3 na 10 za 

školní rok), 
- zavedení nového typu žadatele – producenta, 
- zavedení doprovodných opatření, 
- nově zavedení některých produktů zdarma. 

Rozpor byl odstraněn. 
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doplnit odůvodnění o informaci, zda se jedná 
o navyšování každoroční či pouze jednorázové, 
případně jak bude tato částka rozdělena. 
Požadavky MZe je třeba promítnout v rámci 
návrhu rozpočtu kapitoly 329 – MZe na rok 
2018 a v případě víceletých požadavků, pak též 
do střednědobého výhledu na roky 2019 – 
2020. Rovněž je nutné uvést konkrétní 
specifický ukazatel (podíl SR), v rámci kterého 
bude nárokovaná částka rozpočtována. Nelze 
však v žádném případě předjímat, že 
požadované navýšení rozpočtu kapitoly MZe 
bude v rámci tvorby rozpočtu na rok 2018 
realizováno. 
Postrádáme podrobnější rozbor požadované 
vnitrostátní podpory u obou projektů (mléko do 
škol 800 mil. Kč a ovoce a zelenina 260 mil. 
Kč). 
Rovněž je třeba vyčíslit zvýšené administrativní 
náklady SZIF související s realizací nařízení 
vlády a zdroj jejich krytí. 
Požaduje se rovněž upravit znění 1. odstavce 
této části, text není srozumitelný. 

Tato připomínka je zásadní. 
6. K Odůvodnění, Zvláštní část, § 3 

V tomto paragrafu se uvádí, že ČR přispívá na 
školní projekty k uskutečnění podpory podle § 2 
vnitrostátní podporou podle čl. 23a odst. 6 
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
1308/2013 z rozpočtové kapitoly Ministerstva 
zemědělství prostřednictvím rozpočtu Státního 
zemědělského intervenčního fondu.  Čl. 23a 
odst. 6 uvádí: „Členské státy mohou kromě 
podpory Unie poskytovat na financování 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo doplněno. 
Rozpor byl odstraněn. 
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školního projektu vnitrostátní podporu. Členské 
státy mohou tuto podporu financovat 
prostřednictvím dávky vybírané v dotčeném 
odvětví nebo jakéhokoli jiného příspěvku ze 
soukromého sektoru.“ V návaznosti na výše 
uvedenou připomínku požadujeme do 
odůvodnění k § 3 doplnit informaci k takto 
definované vnitrostátní podpoře na podmínky 
ČR. 

Tato připomínka je zásadní. 
7. K návrhu nařízení vlády, § 7 

V § 7 za odst. 6 požadujeme zařadit nový odst. 
7 ve znění: „Pro účely cenové regulace 
uplatněné podle § 2 odst. 5 Fond sděluje změny 
podle odstavců 4 a 5 neprodleně po jejich 
zjištění Ministerstvu financí. Fond sdělí u 
schválených výrobků i jejich složení (obsah 
mléčné složky v nich), a to nejpozději do 30. 
června daného roku. Mléčné výrobky nahlášené 
Ministerstvu financí později než 30. června 
daného roku budou zařazeny až do rozhodnutí 
o regulaci cen vstupujícího v účinnost později 
než 1. září daného roku." Nezbytnost sdělovat 
Ministerstvu financí změny v registracích je 
obsažena i ve stávajícím nařízení vlády č. 
205/2004 Sb., protože bez těchto údajů nelze 
aktuální ceny stanovovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Do návrhu byl v § 7 doplněn odst. 7, který zní: 
„(7) Pro účely cenové regulace podle § 2 odst. 5 Fond sděluje 
změny podle odstavců 4 a 5 neprodleně po jejich zjištění 
Ministerstvu financí.“. 
Rozpor byl odstraněn. 

8. K Odůvodnění, Zvláštní část, strana 12 k § 7 
Za informační povinnost Fondu vůči MZe třeba 
doplnit informační povinnost vůči Ministerstvu 
financí.  
(viz zásadní připomínka č. 7 k návrhu nařízení 
vlády - § 7 nový odst. 7). 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo doplněno. 
Rozpor byl odstraněn. 
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Tato připomínka je zásadní. 
9. Obecně 

V  návrhu nařízení vlády i v Odůvodnění jsou 
uváděny předpisy EU, které ještě nebyly k datu 
předložení materiálu do meziresortního 
připomínkového řízení zveřejněny v Úředním 
věstníku EU. Dle našeho názoru by bylo 
vhodnější předložit materiál do MPŘ až po 
zveřejnění oficiálního znění příslušného 
předpisu v Úředním věstníku EU. 

Akceptováno. 
Předpisy byly do návrhu i do odůvodnění doplněny. 
Jedná se o: 
• 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 a 

• 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. 

10. K části první, k § 5 
Zavedení legislativní zkratky v neoznačeném 
textu na konci odstavce 1, který je členěn na 
písmena, považujeme z legislativního hlediska 
za nevhodné. Za vhodnější řešení bychom 
považovali, aby odstavec 1 obsahoval pouze 
vymezení pojmu „porce“ jako pojmu pro účely 
tohoto nařízení vlády (tj. úvodní text by byl 
nahrazen textem „Pro účely tohoto zařízení se 
za porcí rozumí“) a byl doplněn odstavec 2, ve 
kterém by bylo stanoveno „Výše podpory, 
kterou lze poskytnout na 1 porci nesmí 
přesáhnout částky….“. 

Neakceptováno. 
Nepovažujeme za vhodné do návrhu nařízení zavádět definici 
porce. 
 

11. K části první, § 6 a 9 
Upozorňujeme na nadměrný počet odstavců, 
kterých by dle Čl. 39 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády nemělo být více jak 6. 

Neakceptováno. 
Čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády je pouze 
doporučením. 

12. K části první, § 9 Akceptováno. 
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V odstavci 4 písm. a) a v odstavci 5 písm. a) se 
doporučuje odstranit čárku před slovy „za 
každou školu“. 

 

13. K části první, § 10 
V odstavci 2 písm. c) se doporučuje vypustit 
čárky za slovy „žadatele“ a „opatřením“ jako 
nadbytečné. 

Akceptováno. 
 

14. K části první, § 13 
Doporučujeme zvážit zpřesnění tohoto 
ustanovení. Není jasné, kde mají být žáci, 
jejichž počet bude základem pro výpočet 
předběžných limitů, registrováni. Kromě toho 
bychom považovali za vhodnější formulaci „… 
se pro výpočet předběžných limitů …. namísto 
počtu žáků přihlášených do projektu v 
předchozím roce použije počet celkový  žáků 
registrovaných ….“, než formulaci „…se 
předběžné limity ….vypočtou z celkového počtu 
žáků….“. 
Nadpis ustanovení je třeba upravit na 
„Přechodné ustanovení“, neboť je jen jedno. 

Vysvětleno. 
Přechodné ustanovení pro předběžné limity bylo vypuštěno. 
Nově bylo navrženo přechodné ustanovení týkající se 
podávání žádosti pro školní rok 2017/2018 se lhůtou do 30. 
dubna 2017 (odlišně od § 6 odst. 2, který stanoví lhůtu do 31. 
března 2017). 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 

15. K části druhé 
V doplňovaném § 5a je třeba doplnit tečku za 
textem „2017/2018“. Totéž i v části třetí v 
doplňovaném § 4a. 

Akceptováno. 
 

16. K příloze č. 2 
Maximální výše podpor u čerstvých a tavených 
sýrů, 80 g – obě sazby podpor (tj. vč. BIO) se 
nám jeví jako poněkud přemrštěné. 

Akceptováno. 
Příloha byla upravena na základě dat získaných od ÚZEI. 

17. K obecné  části bodu 1. 5 
Zde se uvádí: „Proto minimální počet dodávek 
produktů za měsíc v příslušném školním roce 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo doplněno – v srpnu. 
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bude vyhlašovat Fond, a to i s ohledem na výši 
přidělených finančních prostředků Evropské 
unie, která se každým rokem mění.“ Pro větší 
vypovídací schopnost této části odůvodnění 
považujeme za vhodné doplnit orientačně 
termín, kdy bude Fond tento minimální 
požadavek pro příslušný školní rok vyhlašovat.  

18. K obecné části bodu 3. 1. 
Doporučujeme upravit text odstavců 2 a 4 tak, 
aby bylo jasné, že objemy prostředků (přidělená 
obálka), které jsou zde uvedeny, se vztahují ke 
školnímu roku 2017/2018 jako výchozího 
školního roku pro období 6 školních let.  

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo upraveno. 

19. K obecné části bodu 3. 1. 
Pro přehlednost textu považujeme za vhodné 
upravit text posledního odstavce části 3.1 tak, 
aby bylo zřejmé, že celkové výdaje vyplacené 
ve školním roce 2014/2015 v rámci projektu 
Mléko do škol činily 59 644 306,79 Kč.  

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo upraveno. 

20. Obecná část, bod 3. 2. 
Zde se uvádí, že v případě zachování 
navrhovaných věkových kategorií dětí bude 
nezbytné na školní projekty zabezpečit v rámci 
státního rozpočtu pro kapitolu zemědělství 1,06 
mld. Kč. Z textu této části není zřejmé, zda se 
jedná o zvýšení jednorázové na více let nebo 
zda se jedná o navýšení v každém roce. Dle 
tabulky v kapitole 4 se jeví jako zvýšení 
každoroční. Je třeba upravit ve vazbě na část 4 
a na část Předpokládaný hospodářský 
a finanční dopad … . 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo upraveno. 
 

21. K odůvodnění, zvláštní část 
V odůvodnění k příloze 1 a k přílohám 2 a 3 je 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo upraveno. 
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třeba uvést text do souladu s názvy uváděných 
příloh (týká se v textu uváděných pojmů cena 
porcí ovoce a zeleniny, ceny porcí mléka a 
mléčných výrobků, ceny). 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 

1. K návrhu nařízení, pozn. pod čarou č. 2 a 4: 
Doporučujeme vypustit opakující se výraz 
„Příloha I“ v textu poznámek pod čarou. 

Vysvětleno. 
Poznámky pod čarou byly vypuštěny. 
 

2. K návrhu nařízení, k § 2 odst. 2:  
Dle bodu 1.2 důvodové zprávy mají být 
doprovodná vzdělávací opatření povinná, 
nicméně z návrhu nařízení vlády tato skutečnost 
přímo neplyne. Doporučujeme proto vyjasnit 
povahu těchto opatření v navrženém předpisu 
nebo v důvodové zprávě.  

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo doplněno. 
 

3. K návrhu nařízení, k § 2 odst. 3: 
Doporučujeme zvážit účelnost omezení 
využívání tištěných vzdělávacích materiálů 
pouze na případy vyjmenované v tomto 
ustanovení, a tedy již ne u dodávek mléčných 
výrobků nebo jiných zemědělských produktů. 

Neakceptováno. 
Mléčné výrobky jsou zahrnuty odkazem na § 1 písm. b) návrhu 
nařízení. 
Jiné zemědělské produkty nesmějí být dodávány v rámci 
doprovodných opatření samostatně – musí být zajištěna jejich 
ochutnávka podle čl. 3 odst. 2 nařízení 2017/40 a podle čl. 23 
odst. 7 nařízení 1308/2013. 
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4. K návrhu nařízení, k § 9 odst. 3: 
Doporučujeme zvážit nutnost požadavku, aby 
součástí žádosti o poskytnutí podpory byl i 
celkový počet žáků dle písm. b) tohoto 
ustanovení, když je obdobný údaj již vyžadován 
na základě čl. 4 odst. 2 citovaného prováděcího 
nařízení. 

Vysvětleno. 
Čl. 4 odst. 2 písm. c) nařízení 2017/39 stanoví počet dětí na 
začátku roku podle souhrnného hlášení. 
§ 9 odst. 3 písm. b) stanoví celkový počet žáků, na které je 
žádáno o poskytnutí podpory na produkty za dodávkové 
období – tento počet zohledňuje SZIF při kontrole podmínky 
„max. 2 porce v závozu“. Při vyšším počtu zavážených žáků by 
SZIF žadateli zbytečně krátil podporu, pokud by se vycházelo 
jen z počtu žáků dle souhrnného hlášení. 

5. K návrhu nařízení, k § 9 odst. 4 a 5: 
Doporučujeme zvážit, zda by ustanovení písm. 
b) obou odstavců neměla mít obecnější povahu, 
tak aby pokrývala i jiné možné důvody ukončení 
odběru produktů v průběhu školního roku než 
odstoupení školy od smlouvy, tedy např. 
odstoupení žadatele nebo dohodu stran. 

Vysvětleno. 
Mělo by se jednat o důvody, které by měly vliv na konkrétní 
žádost - na základě tohoto zjištění žadateli sníží SZIF roční 
částku finančních prostředků, což SZIF uvádí v rozhodnutí 
k příslušnému měsíci; v dalších měsících pak žadatel nemůže 
vykazovat další dodávky do této školy (budou upraveny 
podklady k žádosti o podporu). 
Škola může ukončit smlouvu, jelikož není spokojena 
s dodávkami daného žadatele.  
Žadatel smlouvu spíše neukončí – přišel by o finanční 
prostředky na tuto školu. 

6. Ke srovnávací tabulce:  
Doporučujeme přiložit k návrhu nařízení vlády 
aktuální srovnávací tabulku, jelikož 
přinejmenším znění § 2 odst. 2 písm. f) v návrhu 
nařízení vlády a ve srovnávací tabulce se liší. 

Akceptováno. 
Srovnávací tabulka byla upravena. 

7. K důvodové zprávě, k předpokládaným  
finančním dopadům na státní rozpočet:  
Doporučujeme zvážit nezbytnost navýšení 
výdajů ze státního rozpočtu na projekty na 1,06 
mld. Kč, tedy cca 10násobek stávajícího stavu. 
Doporučujeme dále v důvodové zprávě, v části 
předpokládaný hospodářský a finanční dopad, 
uvést, z jaké míry budou tyto náklady kryty 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo doplněno. 
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prostředky z rozpočtu EU.   
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

1. Obecně 
Jak již z odůvodnění vyplývá, cílem tohoto 
návrhu je reagovat na reformu školních projektů 
„Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ 
provedených ze strany Evropské unie, kterou 
dochází k jejich spojení pod společný finanční a 
právní rámec. Předložený návrh do značné míry 
vychází ze stávající právní úpravy v dané oblasti 
obsažené v nařízení vlády č. 478/2009 Sb. a 
nařízení vlády č. 205/2004 Sb., což potvrzuje 
také předkládací zpráva k tomuto návrhu. Jeho 
přijetím by tudíž došlo k nežádoucí duplicitě 
právní úpravy. Dle našeho názoru je tedy nutné, 
aby bylo do návrhu nařízení vlády vloženo 
zrušovací ustanovení, kterým budou výše 
uvedená nařízení vlády zrušena, a současně, 
aby v této souvislosti byla také doplněna 
přechodná ustanovení, která upraví vztah nové a 
předchozí právní úpravy. S tím souvisí i 
vypuštění části druhé a třetí současného návrhu, 
které se tímto stanou bezpředmětné, neboť 
dojde ke zrušení již zmíněných nařízení vlády. 
Pokud by však dle názoru předkladatele přesto 
existovala určitá ustanovení, která by tento 
návrh, na rozdíl od současné právní úpravy 
obsažené ve výše uvedených nařízeních vlády, 
neupravoval, navrhujeme jejich převzetí do takto 
revidovaného návrhu nařízení vlády. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Do návrhu bylo doplněno zrušovací ustanovení, jehož nabytí 
účinnosti bylo odloženo k 1. 1. 2020. 
Rozpor byl odstraněn. 
 

 2. K úvodní větě nařízení vlády 
Do úvodní věty návrhu nařízení vlády 
doporučujeme doplnit výčet všech novel, kterými 
bylo dotčeno zmocňovací ustanovení k vydání 

Akceptováno. 
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nařízení vlády. Chybí zde zákon č. 291/2009 Sb., 
kterým došlo ke změně ustanovení § 2b odst. 2 
zákona č. 252/1997 Sb. 

 3. K odůvodnění 
V části odůvodnění týkající se zhodnocení 
souladu navrhované právní úpravy se zákonem, 
k jehož provedení je nařízení vlády vydáváno, 
doporučujeme v citaci zákona uvést celé jeho 
znění, tedy „zákon č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů“. 

Akceptováno. 
 

 4. K usnesení vlády 
Upozorňujeme, že došlo k záměně a do eKLEP 
bylo k tomuto návrhu nařízení vlády vloženo 
nesprávné usnesení vlády, které s tímto 
návrhem nijak nesouvisí. Z tohoto důvodu 
navrhujeme, aby usnesení vlády, které je 
součástí předloženého materiálu a nikterak 
s návrhem nesouvisí, bylo nahrazeno správným 
usnesením vlády, které k materiálu přináleží. 

Akceptováno. 
 

Ministerstvo 
školství 
mládeže a 
tělovýchovy 
  

1. Obecně k materiálu:  
Žádáme tento návrh nařízení vlády a související 
nařízení vlády uvést pojmově do souladu 
zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Měly by být užity 
pojmy jako „školy a školská zařízení“, nikoliv 
„vzdělávací zařízení“, a „rejstřík škol 
a školských zařízení“, nikoliv „síť škol a 
školských zařízení“. Žádáme upravit.    

 Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
V návrhu nařízení vlády bude použit pojem „škola“. 
Rozpor byl odstraněn. 
 
 

2. K § 2:   
Není jasný rozdíl mezi "mlékem" a "konzumním 

Akceptováno. 
Byla provedena revize pojmů mléko, neochucené mléko a 
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mlékem". Žádáme pojmy sladit v celém 
materiálu (např. v § 2 odst. 4 - přesunout slovo 
"neochucené" před slovo "mléko", tedy: 
"neochucené mléko a mléčné výrobky". 
Vzhledem k nesystematicky používaným 
pojmům není zcela jasné, zda neochucené 
mléko a mléčné výrobky budou podávány 
zdarma a ochucené mléko a mléčné výrobky 
budou prodávány v souladu s cenovou regulací 
(viz odst. 1 písm. c), d), e) a odst. 4 a 5).  

Tato připomínka je zásadní. 

konzumní mléko. 
§ 2 odst. 4 byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn. 

3. K § 5 odst. 6:  
Zde se uvádí, že mléko a mléčné výrobky 
mohou být dodávány jako součást pravidelného 
školního stravování. Toto ustanovení žádáme 
zpřesnit, tj. rozšířit o text, že v rámci školního 
stravování je možné použít produkty, které jsou 
dodávány bezplatně - tedy dle § 2 odst. 1 písm. 
a) až d). Školní stravování se řídí vyhláškou č. 
107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění 
pozdějších předpisů. V rámci školního 
stravování je nutné plnit vyhláškou stanovené 
výživové normy. Distribucí jmenovaných 
produktů v rámci školního stravování by vznikal 
nesoulad ve vykazování jak spotřebního koše, 
tak při platbě stravného. Vznikla by potřeba 
účtování pro dvě skupiny strávníků.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo vypuštěno. 
Odůvodnění bylo doplněno. 
Metodika SZIF bude doplněna. 
Rozpor byl odstraněn. 

4. K části druhé a třetí návrhu nařízení vlády: 
Z materiálu ani z Důvodové zprávy nám není 
zřejmé, proč předkladatel přistoupil k pouhé 
změně nařízení vlády č. 478/2009 Sb. 
a nařízení vlády č. 205/2004 Sb., a nikoli k jejich 
zrušení. Zrušení dříve vydaných nařízení 

Akceptováno. 
Do návrhu bylo doplněno zrušovací ustanovení, jehož nabytí 
účinnosti bylo odloženo k 1. 1. 2020. 
Rozpor byl odstraněn. 

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



13 
 

bychom považovali za vhodnější řešení, neboť 
by pak nedocházelo k nežádoucí duplicitě 
právní úpravy. Vztah předchozí a nové právní 
úpravy lze řešit přechodnými ustanoveními, 
případně danou problematiku znovu upravit 
v rámci nového nařízení vlády. Žádáme 
vysvětlit, případně materiál upravit ve smyslu 
této připomínky. 

Tato připomínka je zásadní. 
5. K § 18:  

Jako problematická se jeví účinnost, se kterou 
návrh nařízení vlády počítá, tedy 15. březen 
2017, a to nejen v souvislosti s § 2 odst. 1, 
písm. e), ale i dalšími ustanoveními, která až do 
srpna 2017 budou odkazovat na ustanovení, 
která ještě nebudou účinná. Nařízení EP a Rady 
1308/2013 bylo změněno nařízením EP a Rady 
2016/791 ze dne 11. května 2016, jež mění jak 
článek 23, tak přílohu č. V. Toto nařízení však 
bude účinné až od 1. srpna 2017, proto změnu 
zatím neobsahuje ani konsolidované znění 
nařízení 1308/2016. Až po nabytí účinnosti 
bude tedy příloha č. V obsahovat seznam 
mléčných výrobků, na které návrh odkazuje. 
Požadujeme v materiálu řádně vysvětlit otázku 
účinnosti předloženého návrhu nařízení vlády 
ve smyslu výše uvedeném, příp. úpravu 
materiálu. Doporučujeme též, aby se k této 
otázce vyjádřil i Odbor kompatibility Úřadu 
vlády. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Po projednání s Úřadem vlády – OKOM a s ohledem  
na předchozí právní úpravu (zejména nařízení vlády  
č. 478/2009 Sb.) je nezbytné zachovat stávající řešení 
umožňující řádně dokončení stávajících dotačních programů  
a zahájení administrace nových dotačních programů tak aby 
nebyl ohrožen školní rok 2017/2018. K vlastnímu čerpání 
dotačních prostředků nových školních programů dojde  
až po 1. 9. 2017. 
Rozpor byl odstraněn.  
 

6. Doporučujeme vypustit výraz "tzv. pamlsková 
vyhláška ČR" a uvést „vyhláška č. 282/2016 
Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je 

Akceptováno. 
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přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a 
prodávat ve školách a školských zařízeních“.   

Ministerstvo 
vnitra 

1.  K části druhé a třetí: 
Zvolenou metodu řešení dobíhajících žádostí 
dle současné právní úpravy spočívající 
v novelizaci obou stávajících nařízení vlády 
nepovažujeme za šťastnou. Předmětnou úpravu 
upřednostňujeme řešit zrušením stávajících 
předpisů k datu účinnosti navrhovaného 
nařízení, ostatně navrhované nařízení jejich 
obsah beztak přejímá, a postup u probíhajících 
řízení upravit formou přechodných ustanovení 
v novém nařízení.  

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno. 
Do návrhu bylo doplněno zrušovací ustanovení, jehož nabytí 
účinnosti bylo odloženo k 1. 1. 2020. 
Rozpor byl odstraněn. 

 2. K části druhé a třetí: 
S ohledem na to, že pro školní rok 2017/2018 
bude podle navrhovaného nařízení možné 
podávat žádosti dle současné úpravy až do 15. 
března 2017 a následně do 30. dubna 2017 
bude již nutné podávat žádosti dle nové úpravy, 
jeví se za dané situace vhodnější nastavit 
účinnost předpisu tak, aby se vztahoval až na 
následující školní období. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Na nový školní rok 2017/18 bude nutné žádat pouze podle 
nové právní úpravy. Žádosti podané podle současné právní 
úpravy nebudou SZIFem přijaty. Nová právní úprava obsahuje 
jiné požadavky, které musí subjekty pro zařazení do programu 
splnit. 
Rozpor byl odstraněn. 
 
 
 

 3. K § 13: 
 Doporučujeme namísto nadpisu „Přechodná 

ustanovení“ uvést „Přechodné ustanovení“, 
neboť předmětné ustanovení obsahuje pouze 
jedno přechodné ustanovení. 

Akceptováno. 
 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

K části první § 5 odst. 1 písm. i) Podpora na 
dodávky produktů 

(1) Výše podpory, kterou lze poskytnout na … 
i)  balení ostatních sýrů o hmotnosti minimálně 

100 g, (dále jen „porce“), nesmí přesáhnout 
částky uvedené v přílohách č. 1 až 3 k tomuto 
nařízení. 

Doporučujeme ponechat, a to i s ohledem na 
fyziologické možnosti žáků 1. a 2. stupně základní 
školy, množství v jedné porci balení ostatních sýrů 
na stávajících 30 g tak, aby tito žáci byli vůbec 
schopni dané množství zkonzumovat. Dalšími 
aspekty ponechání porce 30 g je také riziko 
plýtvání potravinami při navrhované přidělené porci 
100 g u této věkové kategorie a také deklarovaná 
podpora zdravých stravovacích návyků a prevence 
dětské obezity.  

Vysvětleno. 
Po konzultaci se zapojenými subjekty bylo zjištěno, že menší 
porce než 100 g sýra se nedodává.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády-
Vedoucí Úřadu 
vlády 

Upozorňujeme, že předložený návrh usnesení 
vlády se týká jiného materiálu. Doporučujeme uvést 
do souladu s předkládaným materiálem. 

Akceptováno. 
 

Úřad vlády – 
ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti  
a legislativu  
a předseda 
Legislativní 
rady vlády 
 

Dle Plánu legislativních prací vlády na rok 2017 
nebyla u předkládaného návrhu právního předpisu 
vyznačena povinnost zpracování RIA. 
Doporučujeme proto upravit strukturu obsahu 
Obecné části Odůvodnění, aby byla v souladu s čl. 
14 Legislativních pravidel vlády (LPV). 
Odůvodnění: 
Pokud měl předkladatel v úmyslu k předkládanému 
návrhu nařízení vlády Závěrečnou zprávu 
z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) vypracovat, 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo upraveno. 
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měl dle bodu 2 čl. 14 LPV v Obecné části uvést 
stručná shrnutí závěrů vyplývajících 
z provedeného hodnocení dopadů regulace a 
odkázat na ZZ RIA, která se uvádí jako 
samostatná část materiálu (kterým se návrh 
nařízení vlády předkládá vládě a Legislativní radě 
vlády).  
Upozorňujeme na skutečnost, že LPV byla 
aktualizována usnesením vlády č. 75 ze dne 3. 2. 
2016 a Obecné zásady pro hodnocení dopadů 
regulace usnesením vlády č. 76 ze dne 3. 2. 2016. 

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil částečně formální náležitosti 
týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, 
jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel 
vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení 
vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství 
České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

 

Zásadní připomínky k rozdílové tabulce: 
 U ustanovení § 2 odst. 3 zřejmě není uvedeno 
odpovídající unijní ustanovení. 
 Ustanovení § 5 odst. 5 není uvedeno v rozdílové 
tabulce. 
 Tyto nedostatky je nutno napravit. 

Akceptováno. 
Ustanovení § 2 odst. 3 bylo z rozdílové tabulky vypuštěno. 
Návrh nařízení byl upraven – ustanovení nebude podtrženo, 
nevychází z předpisů Evropské unie.  
Ustanovení § 5 odst. 5 bylo do rozdílové tabulky doplněno. 

Doporučující připomínka: 
 Doporučujeme zaktualizovat předkládaný materiál 

Akceptováno. 
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ve vztahu k novým nařízením EU č. 2017/39 a 
2017/40. 
Po stránce materiální: 
Vztah k právu EU: 
 Návrh nařízení vlády adaptuje právní řád ČR na 
tato nařízení EU: 
• 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 

Akceptováno. 
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parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud 
jde o podporu Unie na dodávky ovoce a 
zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích 
zařízení a 

• 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. 

Zde odbor kompatibility poznamenává, že 
slučitelnost návrhu nařízení vlády ve vztahu 
k nařízením EU č. 2017/39 a 2017/40 mohla být 
posouzena pouze namátkově, a to s ohledem na 
publikaci těchto unijních úprav v Úředním věstníku 
EU až poslední den připomínkového řízení. 
Ke strategii pro provádění projektu 
 Podle ustanovení čl. 23 odst. 8 nařízení EU č. 
1308/2013 je podmínkou účasti ve školním 
projektu to, aby členský stát před zahájením své 
účasti ve školním projektu a následně každých 
šest let vypracoval strategii pro provádění tohoto 
projektu na celostátní nebo regionální úrovni. Tato 
strategie se oznamuje Komisi pro školní rok 
2017/2018 do 1. srpna 2017 (čl. 2 odst. 3 nařízení 
EU č. 2017/40). Je zřejmé, že strategie má pro 
vnitrostátní úpravu podstatný význam. Nicméně 
předkládaný materiál o jakékoliv strategii pro 
provádění školního projektu mlčí. 
 Je vhodné uvést návaznost návrhu nařízení 
vlády na výše uvedenou strategii a potvrdit tu 
okolnost, že jí bude odpovídat. 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo doplněno o informace o Strategii pro 
provádění projektu. 
Rozpor byl odstraněn. 
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Tato připomínka je zásadní. 
K odůvodnění 
 Odůvodnění na několika místech hovoří o podpoře 
českých pěstitelů, zpracovatelů, bioproducentů, 
biopotravin a ekofarem i o upřednostnění 
čerstvého ovoce a zeleniny původem z ČR. Na 
unijní úrovni má zásadní význam pro výběr 
produktů a výrobků ustanovení čl. 23 odst. 11 
nařízení EU č. 1308/2013, které mj. stanoví, že 
členské státy mohou podporovat zejména nákup 
místních nebo regionálních produktů a výrobků, 
produkty ekologického zemědělství, krátké 
dodavatelské řetězce nebo přínos pro životní 
prostředí a případně produkty spadající pod režim 
jakosti podle nařízení (EU) č. 1151/2012. Je tedy 
zřejmé, že místní či regionální produkty a výrobky 
mohou být preferovány. Nicméně tato preference 
se nemusí vyčerpat pouze důrazem na český 
původ produktů, výrobků a producentů a je nutné 
brát také v potaz přeshraniční regiony. Rovněž 
samotná unijní úprava se vyhýbá tomu, aby 
umožnila přímou podporu produktů a výrobků 
pocházejících výslovně pouze z daného členského 
státu nebo producentů usazených v daném 
členském státě.  Konečně je také otázkou, do jaké 
míry se „český“ původ skutečně odráží 
v navrhované úpravě. Prima facie lze o takové 
podpoře přímo hovořit snad jen v případě § 6 odst. 
4, kdy žadatel, který přímo dodává produkty do 
školských zařízení, musí být producentem podle 
zákona o potravinách a tabákových výrobcích. 
 Odůvodnění postavené na preferenci českých 
produktů, výrobků a producentů neodpovídá 
unijní úpravě. 

Akceptováno. 
Návrh nařízení a odůvodnění byly doplněny. 
V odůvodnění bylo nahrazeno „české“ slovy „regionální a 
místní“. 
Rozpor byl odstraněn. 
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Tato připomínka je zásadní. 
K zvláštní části odůvodnění 
 Zvláštní část odůvodnění v některých případech 
odůvodněním není, což stěžuje, jak vyplývá i 
z níže uvedených připomínek, přezkum 
slučitelnosti návrhu nařízení vlády s právem EU. 
Jedná se zejména o odůvodnění k § 6, 7, 9 a 10. 
Tento postup je i v rozporu s požadavky LPV, 
zejména s čl. 9 odst. 4. 
 Je nutné dodržet požadavky na zvláštní část 
odůvodnění vyplývající z LPV. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo doplněno. 
Rozpor byl odstraněn. 

K ČÁSTI PRVNÍ – § 1 písm. a) a poznámka pod 
čarou č. 2) 
 Poznámka pod čarou č. 2) konkretizuje ovoce a 
zeleninu, výrobky z ovoce a zeleniny a banány, na 
které se vztahuje poskytování podpory. Nicméně 
ustanovení § 2 odst. 1 tak činí rovněž, a to 
v případě písmene a) přímo v textu návrhu 
nařízení vlády. Taková úprava je matoucí a navíc 
poznámka pod čarou nemá normativní charakter.  
 Je vhodné vypustit poznámku pod čarou č. 2). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Poznámka pod čarou č. 2 byla vypuštěna. 
Rozpor byl odstraněn. 

K ČÁSTI PRVNÍ - § 2 odst. 1 
 Navrhovaná úprava písmene a) a b) výslovně 
uvádí, že zde vymezené produkty nemohou 
obsahovat přísady uvedené v čl. 23 odst. 6 
nařízení EU č. 1308/2013. Navrhovaná úprava 
písmen c) až e) takové omezení neobsahuje a 
tudíž tyto produkty mohou jinak zakázané přísady 
obsahovat.  
 Podle ustanovení čl. 23 odst. 6 nařízení EU č. 
1308/2013 nemohou být tyto přísady obsaženy 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno. 
Odůvodnění bylo doplněno. 
Rozpor byl odstraněn. 
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v žádném produktu distribuovaném v rámci 
školního projektu, ledaže poté, co je získán 
souhlas vnitrostátních orgánů odpovědných za 
zdraví a výživu, členský stát rozhodne o tom, že 
produkty v rámci školního projektu mohou 
obsahovat omezená množství přidaného cukru, 
přidané soli nebo přidaného tuku. 
 Z navrhované úpravy není patrno, zda bylo vůbec 
úmyslem předkladatele povolit určité množství 
zakázaných přísad (odůvodnění mlčí stran 
souhlasu příslušných vnitrostátních orgánů a 
omezená množství nejsou vůbec stanovena), nebo 
zda se jedná o pouhé zdůraznění zákazu přísad 
v produktech distribuovaných v rámci školního 
projektu a to navíc pouze v souvislosti s některými 
produkty.  
 Pokud je úmyslem předkladatele využít 
možnosti podle ustanovení čl. 23 odst. 6 
nařízení EU č. 1308/2013, je nutné postupovat 
v souladu s touto unijní úpravou. Případně 
bude také nutné řádně odůvodnit, proč se tato 
možnost přiznává jenom některým produktům. 
 Pokud není úmyslem předkladatele využít 
možnosti podle ustanovení čl. 23 odst. 6 
nařízení EU č. 1308/2013, je nutné z písmen a) a 
b) vypustit slova „pokud neobsahují přísady 
uvedené v čl. 23 odst. 6 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 1308/2013“.  
Tato připomínka je zásadní. 
K ČÁSTI PRVNÍ - § 2 odst. 1 písm. b) a poznámka 
pod čarou č. 4) 
 Navrhovaná úprava upřesňuje balené ovocné a 
zeleninové šťávy, saláty a ovocné produkty, a to za 
pomoci odkazu na poznámku pod čarou č. 4), 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno. 
Rozpor byl odstraněn. 
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která odkazuje na část X přílohy I nařízení EU č. 
1308/2013. 
 S ohledem na to, že produkty podle písmene a) 
jsou upřesněny odkazem na přílohu I nařízení EU 
č. 1308/2013 přímo v textu nařízení vlády a také 
s ohledem na to, že saláty v části X přílohy I 
nařízení EU č. 1308/2013 zřejmě ani uvedeny 
nejsou (?), je vhodné upřesnit šťávy a protlaky 
odkazem na část X přílohy I nařízení EU č. 
1308/2013 přímo v textu nařízení vlády a 
vypustit poznámku pod čarou č. 4). 
Tato připomínka je zásadní. 
K ČÁSTI PRVNÍ - § 2 odst. 2 písm. f) 
 Zde uplatňujeme obdobnou připomínku jako K 
ČÁSTI PRVNÍ - § 2 odst. 1. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno. 
Odůvodnění bylo doplněno. 
Rozpor byl odstraněn. 

K ČÁSTI PRVNÍ - § 2 odst. 3 
 Navrhovaná úprava zní: 
 „Při provádění doprovodných vzdělávacích 
opatření podle odstavce 2 písm. a) až d) nebo při 
dodávce produktů podle § 1 písm. a) a b) mohou 
být využity tištěné vzdělávací materiály s 
informacemi o produktech; jejich využití pro jiné 
účely není přípustné.“. 
 Z navrhované úpravy není vůbec jasné, z jakého 
důvodu mohou být využity tištěné vzdělávací 
materiály s informacemi o produktech pouze 
v případech podle 2 písm. a) až d) nebo § 1 písm. 
a) a b). Bez náležitého odůvodnění se taková 
úprava jeví jako úprava zakládající nerovné 
zacházení mezi subjekty nacházejícími se 
v zásadě ve srovnatelném nebo stejném 
postavení. 
 Je nutné navrhovanou úpravu řádně odůvodnit 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo doplněno takto: 
„Účelem ustanovení je zajištění dodávání informačních 
materiálů společně s produkty (informace v textu uvedené se 
týkají právě dodaných produktů) nebo s doprovodnými 
opatřeními, v nichž se rovněž pracuje s produkty (ochutnávky 
apod.). Tímto způsobem, se dosáhne zamezení praxe, kdy je 
možné naplnit doprovodné opatření dodáním informací pouze 
v podobě letáků za neúměrné finanční náklady.“. 
Rozpor byl odstraněn. 
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ve vztahu k nerovnému zacházení mezi 
subjekty, nebo změnit. 
Tato připomínka je zásadní. 
K ČÁSTI PRVNÍ - § 4 
 Podle navrhované úpravy je Ministerstvo 
zemědělství povinno stanovit množství finančních 
prostředků, které se převedou mezi projekty podle 
ustanovení čl. 23a odst. 4 nařízení EU č. 
1308/2013. 
 Není jasný důvod, proč by Ministerstvo 
zemědělství mělo mít převod finančních prostředků 
uložen jako povinnost (i unijní úprava hovoří toliko 
o možnosti). 
 Je vhodné zvážit, zda nestanovit převod 
finančních prostředků jako možnost. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo přeformulováno: 
„Ministerstvo zemědělství může stanovit množství finančních 
prostředků, které může převést mezi projekty, a to až do výše 
20 % přidělených předběžných přídělů u jednotlivých projektů 
podle čl. 23a odst. 4 písm. a) nebo b) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.“. 
Rozpor byl odstraněn. 

K ČÁSTI PRVNÍ - § 5 odst. 6 
 Podle navrhované úpravy mohou být mléko a 
mléčné výrobky dodávány jako součást 
pravidelného školního stravování. 
 Z navrhované úpravy není vůbec jasné, z jakého 
důvodu mohou být dodávány jako součást 
pravidelného školního stravování pouze mléko a 
mléčné výrobky. Bez náležitého odůvodnění se 
taková úprava jeví jako úprava zakládající nerovné 
zacházení mezi subjekty nacházejícími se 
v zásadě ve srovnatelném nebo stejném 
postavení. 
 Je nutné navrhovanou úpravu řádně odůvodnit 
ve vztahu k nerovnému zacházení mezi 
subjekty, nebo změnit. 
 Dále z navrhované úpravy nevyplývá, jakým 
způsobem bude zajištěna obecná povinnost podle 
poslední věty ustanovení čl. 23a odst. 8 nařízení 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo vypuštěno. 
Odůvodnění bylo doplněno. 
Metodika SZIF bude doplněna. 
Rozpor byl odstraněn. 
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EU č. 1308/2013, tedy aby členské státy zajistily 
přidanou hodnotu a zviditelnění školního projektu 
Unie v souvislosti s poskytováním jiných jídel ve 
vzdělávacích zařízeních, resp. jak bude zajištěna 
speciální povinnost vyplývající z ustanovení čl. 11 
nařízení EU č. 2017/40. 
 Pokud není zajištěna řádná adaptace na výše 
uvedené povinnosti, je nutné ji provést. 
Tato připomínka je zásadní. 
K ČÁSTI PRVNÍ - § 6 odst. 4 
 Podle navrhované úpravy doloží žadatel, který 
přímo dodává produkty do školských zařízení, 
doklad, že je producentem podle zákona o 
potravinách a tabákových výrobcích. 
 S ohledem na zásadní připomínku K odůvodnění 
je nutné navrhovanou úpravu vypustit. 
 Dále poznamenáváme, že je navrhovaná úprava 
poněkud zmatečná, neboť zákon o potravinách a 
tabákových výrobcích producenta podle této 
úpravy nedefinuje, natož aby stanovil doklad, který 
by takové postavení prokazoval. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Odkaz na zákon o potravinách a tabákových výrobcích byl 
vypuštěn. 
Rozpor byl odstraněn. 

K ČÁSTI PRVNÍ - § 9 odst. 1 
 Navrhovaná úprava opomíjí žadatele, který 
produkty přímo dodává do škol, a je nutné jej 
doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno. 
Slovo „organizuje“ bylo nahrazeno slovy „přímo dodává nebo 
řídí“. 
Rozpor byl odstraněn. 

K ČÁSTI PRVNÍ – poznámka pod čarou č. 11) 
 Je vhodnější odkázat na odstavec 3 čl. 4 
nařízení EU č. 2017/39. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 
Poznámka pod čarou č. 11 bude odkazovat na odst. 1 a 3 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2017/39. 
Rozpor byl odstraněn. 

K ČÁSTI PRVNÍ - § 9 odst. 6 až 8 
 Navrhovaná úprava odstavce 6 a 7 stanoví 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo přeformulováno. 
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odlišnou míru podpory na produkty podle § 2 odst. 
1 písm. a) až d) v závislosti na tom, zda se jedná o 
žadatele podle § 6 odst. 1 písm. a) nebo písm. b). 
 Z navrhované úpravy není vůbec jasné, jaké jsou 
důvody pro stanovení odlišné míry podpory. Bez 
náležitého odůvodnění se taková úprava jeví jako 
úprava zakládající nerovné zacházení mezi 
subjekty nacházejícími se v zásadě ve 
srovnatelném nebo stejném postavení. 
 Je nutné navrhovanou úpravu řádně odůvodnit 
ve vztahu k nerovnému zacházení mezi 
subjekty, nebo změnit. 
 Obdobná připomínka se vztahuje k jinak 
nastavené výši podpory v odstavci 8 pro 
produkty podle § 2 odst. 1 písm. e). 
Tato připomínka je zásadní. 

Rozpor byl odstraněn. 
 

K ČÁSTI PRVNÍ - § 12 
 Navrhovaná úprava stanoví dva důvody, kdy Fond 
odejme schválení. 
 Ustanovení čl. 7 nařízení EU č. 2017/40 stanoví 
postup pro pozastavení a odejmutí schválení a to 
obecně pro všechny případy porušení povinností 
stanovených v rámci školního projektu. 
 Z navrhované úpravy nevyplývá provázanost na 
výše uvedenou unijní úpravu a její použití je tak 
poněkud nejasné. 
 Je vhodné vyjasnit, že použití navrhované 
úpravy nevylučuje použití úpravy unijní. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo přeformulováno. 
Rozpor byl odstraněn. 

K příloze č. 1 až 3 
 Příloha č. 1 výslovně ve vysvětlivce uvádí právní 
předpisy vztahující se na žadatele, který dodává 
nebo řídí dodávky produktů ekologického 
zemědělství. Tato vysvětlivka však již není použita 

Akceptováno. 
V přílohách byla doplněna poznámka pod čarou **) i pro 
bioprodukty. 
Slovo „organizuje“ bylo nahrazeno slovy „přímo dodává nebo 
řídí“. 
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v příloze č. 2 a 3. Navíc se jedná o podstatnou 
povinnost, resp. charakteristiku žadatele, který 
dodává nebo řídí dodávky produktů ekologického 
zemědělství. Konečně není jasné, zda se 
odkazovaná úprava vztahuje i na žadatele, který 
dodávky toliko organizuje. 
 Je vhodné vysvětlivku vztahující se k žadateli, 
který dodává nebo řídí dodávky produktů 
ekologického zemědělství, upravit přímo v 
paragrafovaném znění návrhu nařízení vlády a 
zvážit, zda se bude vztahovat i na žadatele, 
který dodávky produktů ekologického 
zemědělství organizuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

Rozpor byl odstraněn. 
 

Doporučující připomínky: 
K ČÁSTI PRVNÍ – příloha č. 1 
 Doporučujeme definovat „salát“ a „balení“ v § 2 
návrhu nařízení vlády. 
K ČÁSTI PRVNÍ – § 6 odst. 7 
 Doporučujeme za slova „mléka a mléčných 
výrobků“ doplnit slova „podle odstavce 1 písm. b)“. 

Neakceptováno. 
Definici nepovažujeme za vhodnou 
 
 
 
Vysvětleno. 
Text byl vypuštěn. 

Závěr: 
 Návrh nařízení vlády je s právem EU částečně 
slučitelný. 
 Nedostatky po stránce formální je nutno napravit. 
 Je vhodné, aby předkladatel zapracoval doporučující 
připomínky. 

 

Agrární 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  
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Českomoravsk
á konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Český báňský 
úřad 

Bez připomínek.  

Český 
statistický úřad 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikač
ní úřad 

Doporučujeme k materiálu přiložit návrh usnesení 
vlády, které je předmětem meziresortního 
připomínkového řízení. 

Akceptováno. 
 

Český úřad 
zeměměřičský 
a katastrální 

Bez připomínek.  

Družstevní 
asociace ČR 

Bez připomínek.  

Energetický 
regulační úřad 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelskýc
h svazů ČR 

Bez připomínek.  

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bez připomínek.  

Správa 
státních 
hmotných 

Bez připomínek.  
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rezerv 
Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Svaz měst a 
obcí ČR 

Bez připomínek.  

Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

 Pokud se týká praktického naplňování účelu 
předkládaného návrhu nařízení vlády, upozorňuji 
zejména na podmínky stanovené v jeho §§ 5 až 
12, tedy pravidla účasti v systému a výběr 
schválených dodavatelů, kdy bude při aplikaci 
nařízení vlády v praxi třeba dodržet obecné 
podmínky nediskriminace a rovného přístupu vůči 
soutěžitelům, kteří splnili příslušné požadavky 
předpisu, tak aby se předkladatel prostřednictvím 
Státního zemědělského intervenčního fondu, coby 
orgán veřejné správy, vyhnul možné kolizi s 
ustanovením § 19a zákona o ochraně 
hospodářské soutěže (narušení hospodářské 
soutěže působením orgánu veřejné správy při 
výkonu veřejné moci).  

Vysvětleno. 
Obecné podmínky nediskriminace jsou dodržovány.  

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Sekretariát 
Rady 
hospodářské a 
sociální 
dohody 

Bez připomínek.  

Státní 
zemědělský 
intervenční 

1. K § 1 
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo 

použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky 

Neakceptováno. 
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fond poskytování podpory na 
a) dodávky ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, 

zeleniny a banánů2a) žákům základních škol, 
včetně přípravných tříd základních škol nebo 
přípravného stupně základních škol 
speciálních3) („školní projekt Ovoce a zelenina 
do škol“), 

b) dodávky mléka a mléčných výrobků2b) žákům 
základních a středních škol, včetně přípravných 
tříd základních škol nebo přípravného stupně 
základních škol speciálních3) („školní projekt 
Mléko do škol“), nebo 

c) doprovodná vzdělávací opatření v rámci školního 
projektu podle písm. a) nebo b). 

Odůvodnění: Dle názoru Fondu je pro žadatelovu 
lepší orientaci v předpise vhodné pojmenovat oba 
školní projekty a současně tak od sebe odlišit tyto 
dva školní projekty a doprovodná vzdělávací 
opatření hned v úvodu nařízení. 
Rozdělení poznámky pod čarou na 2a) a 2b) 
z důvodu doplnění odvolání na evropský předpis 
platný pro školní projekt Mléko do škol. 
2. Poznámka pod čarou 1 
1) Prováděcí nařízení Komise (EU) 201x/ ze dne, 

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, v platném znění. 

Odůvodnění: Upraveno dle platné praxe Evropské 
unie, vyskytuje se v celém textu nařízení – ve 
vlastním textu i v poznámkách pod čarou. 
K poznámkám pod čarou 2a a 2b 
Poznámka pod čarou 2a) Příloha I část IX až XI 

Akceptováno částečně. 
Poznámka pod čarou č. 2 byla vypuštěna. 
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nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013, v platném znění.  
Poznámka pod čarou 2b) Příloha I část XVI 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1308/2013, v platném znění. 
Odůvodnění: Rozdělení poznámky pod čarou na 
2a) a 2b) z důvodu doplnění odvolání na evropský 
předpis platný pro školní projekt Mléko do škol. 
K § 2 odst. 1 písm. a) 
a) čerstvé ovoce a zeleninu, popřípadě na balené 
čerstvé ovoce a zeleninu, které jsou uvedené 
v příloze I částech IX a XI nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném 
znění, pokud neobsahují přísady uvedené v čl. 23 
odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013, v platném znění. 
3. K § 2 odst. 1  

(1) Podpora podle § 1 se poskytuje na dodávky 
těchto produktů: 
Odůvodnění: Zpřesnění textu s ohledem na 
originální znění v anglickém jazyce, viz. Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 
v platném znění. 
Dle názoru Fondu je vhodné používat jednotně 
termínu „produkt“ a nerozlišovat tak při obecném 
označení produktů v rámci školních projektů mezi 
produktem u ovoce a zeleniny do škol a výrobkem 
u mléka a mléčných výrobků do škol. 
Dále navrhujeme vložení slova „dodávky“, neboť 
podpora se nevztahuje k samotným produktům, ale 
právě k jejich dodávkám do uvedených škol. 

Akceptováno částečně: 
Ustanovení bylo upraveno takto:  
„(1) Podpora podle § 1 se poskytuje na tyto produkty:“. 
  

4. K § 2 
Navrhujeme vložení nového odstavce 2 a 
dosavadní odstavce 2 až 5 pak nadále označovat 

Neakceptováno. 
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jako odstavce 3 až 6. 
(2) Dodávkou produktů se rozumí závoz, během 

kterého žadatel zajistí dodání maximálně 2 porcí 
najednou na žáka do každé školy, s níž má 
uzavřenou smlouvu o dodávání produktů na 
probíhající školní rok. 
Odůvodnění: Zařazení definice pojmu dodávka 
z původního § 6 odst. 3 věty druhé do § 2 
považujeme za systematicky vhodnější. 
5. K § 2 odst. 3 (nově odst. 4) 
Při provádění doprovodných vzdělávacích opatření 
podle odstavce 3 písm. a) až d) nebo… 
 
Odůvodnění: V souvislosti s vložením nového 
odstavce 2 je třeba upravit i tento odkaz. 

Neakceptováno. 
 

6. K § 2 odst. 4 (nově odst. 5) 
Produkty podle odstavce 1 písm. a) až d) jsou 
v rámci školního projektu dodávány bezplatně. 
Doprovodná vzdělávací opatření podle odstavce 3 
jsou v rámci školního projektu poskytována také 
bezplatně. 
Odůvodnění: V návaznosti na změnu v § 2 odst. 1 
navrhujeme použití souhrnného pojmu „produkt“ 
místo výčtu jednotlivých produktů. 
Kromě toho zmíněný odst. 1 písm. a) až d) 
zahrnuje i ovoce a zeleninu a nejen neochucené 
mléčné výrobky. 

Neakceptováno. 
 

7. K § 2 odst. 5 (nově odst. 6) 
Ochucený mléčný výrobek podle odstavce 1 písm. 
e) musí být prodán žákům škol v souladu 
s cenovou regulací uplatněnou podle zvláštního 
právního předpisu*). 
Odůvodnění:  Legislativně technická úprava textu 

Neakceptováno. 
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spočívající v uvedení konkrétního právního 
předpisu (zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů) do poznámky pod 
čarou. 
8. K § 3 
Navrhujeme: 
1) Zcela vypustit. 
2) Vypustit a uvést v rámci Odůvodnění. 
3) Přeformulovat takto: „Česká republika přispívá 

na školní projekty k uskutečnění podpory podle 
§ 2 vnitrostátní podporou podle čl. 23a odst. 6 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  
č. 1308/2013, v platném znění.“. 

Odůvodnění: Ad 1) Dle našeho názoru se jedná 
o převzetí toho, co je již jednou uvedeno v právním 
předpise EU. Dle čl. 23a odst. 6 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 
v platném znění, členské státy mohou kromě 
podpory Unie poskytovat na financování školního 
projektu vnitrostátní podporu. Z použití pojmu 
„mohou“ a nikoliv spojení „mohou stanovit“ 
usuzujeme, že takto členský stát může činit přímo 
na základě evropského předpisu, bez stanovení 
uvedené možnosti v nařízení.  
Odůvodnění: Ad 2) Zařazení této informace do 
nařízení vlády je z pohledu žadatele nadbytečné, 
ne-li matoucí, neboť uvedené lze chápat, jako by 
zde bylo více rozpočtů (MZe a SZIF), z nichž se 
podpora na školní projekty vyplácí. Pokud je třeba 
toto uvést, domníváme se, že by tak mělo být 
v Odůvodnění. 
Odůvodnění: Ad 3) Pokud bude § 3 v nařízení 
ponechán, pak navrhujeme neuvádět informace 
týkající se rozpočtové kapitoly. 

Neakceptováno. 
Do ustanovení bylo doplněno „(EU)“. 
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9. K § 4 
Navrhujeme: 
1) Zcela vypustit. 
2) Vypustit a uvést v rámci Odůvodnění. 
3) Přeformulovat takto: „Ministerstvo zemědělství 

nejpozději do 30. září kalendářního roku stanoví 
množství finančních prostředků, které se 
převede mezi projekty, a to až do výše 20 % 
přidělených předběžných přídělů u jednotlivých 
projektů, podle čl. 23a odst. 4 písm. a) nebo b) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013, v platném znění.“. 

Odůvodnění ad 1) Dle našeho názoru se jedná 
o převzetí toho, co je již jednou uvedeno v právním 
předpise EU. Dle čl. 23a odst. 4 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 
v platném znění, nepřekročí-li celkový limit ve výši 
250 milionů EUR stanovený v odstavci 1, může 
kterýkoli členský stát převést jednou za školní rok 
až 20 % svých předběžných přídělů podpory 
z jednoho projektu do druhého. Z použití pojmu 
„může“ a nikoliv spojení „může stanovit“ 
usuzujeme, že takto členský stát může činit přímo 
na základě evropského předpisu, bez stanovení 
uvedené možnosti v nařízení.  
Odůvodnění ad 2) Zařazení této informace do 
nařízení vlády je z pohledu žadatele nadbytečné. 
Pokud je třeba toto uvést, domníváme se, že by tak 
mělo být v Odůvodnění. 
Odůvodnění ad 3) Pokud bude § 4 v nařízení 
ponechán, pak navrhujeme stanovit termín pro 
stanovení množství finančních prostředků 
k převedení mezi projekty, aby toto bylo možno 
včas zohlednit při administraci. Uvedení termínu je 
nezbytné vzhledem k nastavení fungování projektů 

Neakceptováno. 
Do ustanovení bylo doplněno „(EU)“. 
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prostřednictvím limitu na žáka, kdy podle § 8 odst. 
2 Fond do 20. 10. sděluje žadatelům závaznou 
alokaci finančních prostředků pro již probíhající 
školní rok. Tyto finanční prostředky lze později 
navýšit, ale nikoliv snížit, k čemuž by převod 
prostředků mezi projekty vedl. Neuvedení tohoto 
nejpozdějšího termínu proto považujeme za 
rizikový faktor, který může ohrozit průběh projektu, 
a jakékoliv pozdější rozhodnutí MZe po uvedeném 
termínu ohledně převodu prostředků nelze 
v provádění projektu zohlednit. 
Navržená úprava směřuje ke stabilitě a 
předvídatelnosti projektu.  
10. K § 5 odst. 2 
Žadatel je povinen zařadit do dodávek čerstvé 
ovoce a zeleninu nebo konzumní mléko 
a neochucené mléčné výrobky uvedené v čl. 23 
odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění. 
Odůvodnění: Navrhujeme spojit výčet uvedených 
produktů spojkou „nebo“, bez níž uvedená 
podmínka vyznívá kumulativně a žadatel by tak 
musel zařadit do dodávek produkty spadající pod 
oba školní projekty, přičemž žadatel může žádat a 
tudíž dodávat produkty také pouze v rámci jednoho 
ze školních projektů. 
Rovněž školy se nemusí účastnit obou projektů, 
aby žadatel mohl zajistit dodávky ovoce a zeleniny i 
mléka do jednotlivých škol současně. 

Akceptováno. 
 

11. K § 5 odst. 4 
Podíl porcí produktů ovoce a zeleniny uvedených 
v § 2 odst. 1 písm. a) a b) pocházejících ze zemí 
mimo Evropskou unii v průběhu příslušného 
školního roku může činit nejvýše 10 %8) celkového 

Akceptováno. 
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počtu porcí dodávaných do základních škol, s nimiž 
má žadatel uzavřené smlouvy o dodávání 
produktů. 
Odůvodnění: Navrhujeme přesunutí poznámky pod 
čarou, neboť tato se neváže na žadatelem 
uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, ale na 
stanovení maximálního povoleného množství porcí 
produktů pocházejících ze zemí mimo EU. 
Zmíněný čl. 23 odst. 11 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném 
znění, upravuje volbu dodávaných produktů a 
umožňuje tak stanovení stropu pro produkty 
původem mimo EU, jelikož „prioritou budou pokud 
možno produkty a výrobky pocházející z Unie“. 

 12. K § 5 odst. 6 
Navrhujeme: 
1) Zcela vypustit 
2) Přeformulovat – žádáme MZe o úpravu textace 

a doplnění dokumentu Odůvodnění. 
Odůvodnění Ad 1) Z pohledu Fondu je nutno daný 
odstavec zcela vypustit, neboť toto ustanovení je 
v rozporu s evropskou legislativou, konkrétně čl. 11 
nařízení v přenesené pravomoci. 
Jde především o zavádějící slovo „součást“, které 
lze chápat jako nedílnou část školního stravování. 
Přitom podle čl. 11 nařízení v přenesené pravomoci 
nesmí být podporované produkty přímou součástí 
pravidelného školního stravování (není možné 
použít je k přípravě pokrmů ani jako náhradu za 
produkty, které jsou součástí školního stravování 
financovaného rodiči žáků). 
Odůvodnění ad 2) Pokud by měl být daný odstavec 
v nařízení ponechán, pak je třeba jej vhodně 
přeformulovat, aby nedošlo k chybnému výkladu, 

Akceptováno. 
Odstavec 6 byl vypuštěn. 
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neboť mléko a mléčné výrobky nemohou být 
použity jako součást pravidelného školního 
stravování. 
V Odůvodnění by se v tomto případě měly objevit 
řádně odůvodněné případy, ve kterých školy 
mohou distribuovat produkty ve spojení 
s pravidelným školním stravováním, a také 
specifikace postupů, jakými členský stát zajistí 
dodržení podmínek podle písm. a) a b) čl. 11. 
Toto by následně mělo být ověřováno při 
kontrolách na místě. 
Z pohledu škol, žadatelů i administrace zde dojde 
k vyšší administrativní zátěži. 
V případě, kdy by součástí školních obědů měly být 
pouze výrobky ochucené, na které nebude 
poskytována podpora EU, lze očekávat 
znepřehlednění situace, které mléčné výrobky 
součástí školního stravování být mohou (ochucené) 
a které nemohou (neochucené). Při tom právě u 
ochucených výrobků, které si budou kupovat pouze 
někteří žáci, lze očekávat větší potřebu kontroly 
výdeje oprávněným žákům než u výrobků 
neochucených, které budou moct obdržet všichni 
žáci. 
13. K § 6 odst. 1 

(1) Žádost o schválení žadatele o podporu (dále 
jen „žádost o schválení“) může podat podnikající 
fyzická osoba nebo právnická osoba se sídlem na 
území České republiky, která … 
Odůvodnění: Nutnost přesné definice pojmu osoba. 

Neakceptováno. 
 

14. K § 6 odst. 2 
(2) Žádost o schválení doručí žadatel Státnímu 

zemědělskému intervenčnímu Fondu (dále jen 
„Fond“) na jím vydaném formuláři. 

Neakceptováno. 
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Odůvodnění: V případě odstranění definice Fondu 
z § 3 (připomínka č. 8) je potřeba vytvořit tuto 
definici na jiném místě v textu, kde se poprvé SZIF 
zmiňuje. 
15. K § 6 odst. 2  

(2) Žádost o schválení doručí žadatel Státnímu 
zemědělskému intervenčnímu Fondu (dále jen 
„Fond“) na jím vydaném formuláři do 31. března 
kalendářního roku, jestliže hodlá zahájit dodávky 
produktů v tomto kalendářním roce. 
Odůvodnění: Navrhujeme termín upravit z důvodu 
časově náročného zpracování žádosti v případě 
nově zavedeného schvalování podporovaných 
mléčných výrobků komisí MZe a potřeby 
dostatečné časové rezervy pro cenovou regulaci 
MF u ochucených mléčných výrobků.   
Pro školní rok 2017/2018 navrhujeme přechodné 
období do 30. 4. 2017. 

Akceptováno. 

16. K § 6 odst. 3 
(3) Součástí žádosti o schválení je kromě 

závazků uvedených v přímo použitelném předpise 
Evropské unie9) také závazek žadatele, že produkty 
dodá podle oznámení Fondu o minimálním počtu 
dodávek produktů za měsíc příslušného školního 
roku do každé školy, s níž bude mít uzavřenou 
smlouvu o dodávání produktů, v průběhu celého 
školního roku. Dodávkou produktů se rozumí 
závoz, během kterého žadatel zajistí dodání 
maximálně 2 porcí najednou na žáka do každé 
školy, s níž má uzavřenou smlouvu o dodávání 
produktů na probíhající školní rok. 
Odůvodnění: Z důvodu systematického zařazení 
definice dodávky produktů navrhujeme samostatný 
odstavec v § 2 (připomínka č. 4). 

Neakceptováno. 
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17. K § 6 odst. 4 
(4) Žadatel podle odstavce 1 písm. a) připojí 

k žádosti o schválení doklad prokazující, že je 
producentem ovoce, zeleniny nebo mléka a 
výrobcem mléčných výrobků*) výrobků podle 
zákona o potravinách a tabákových výrobcích. 
V případě, že nebude v rámci školního projektu 
dodávat pouze vlastní produkci nebo z ní vyrobené 
výrobky, připojí k žádosti i doklady podle odstavce 
5. 
*) Za producenta mléka a mléčných výrobků se 

považuje fyzická nebo právnická osoba, která má 
platný doklad o schválení a registraci veterinární 
správy pro dodávky mléka a mléčných výrobků 
podle § 22 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Odůvodnění: Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách 
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, neobsahuje definici pojmu 
„producent“ nebo dokladu prokazujícího, že je 
někdo producentem ovoce, zeleniny nebo mléka 
a výrobcem mléčných výrobků. Proto navrhujeme 
tuto část vypustit. 
V této části nařízení je nedostatečně specifikován 
producent mléka a doklad prokazující, že je žadatel 
producentem. Chceme předejít dohadům v určení 
osoby, která je způsobilá být žadatelem a zda je 
k žádosti doložen správný doklad. 

Akceptováno částečně. 
Slova „podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích“ 
byla vypuštěna. Poznámka pod čarou zavedena nebyla. 
 

18. K § 6 odst. 6 
(6) Součástí žádosti o schválení je uvedení 

jmenného seznamu výrobků podle § 2 odst. 1 

Akceptováno. 
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písm. b) až e), které hodlá žadatel dodávat do škol. 
U každého takového výrobku žadatel uvede: 
Odůvodnění: Navrhujeme přeformulovat z důvodu 
zachování stejného přístupu k oběma školním 
projektům, kdy budou nově schvalovány rovněž 
výrobky dodávané v rámci projektu Ovoce a 
zelenina do škol uvedené v § 2 odst. 1 písm. b), u 
kterých je třeba posoudit jejich způsobilost pro 
dodávky v rámci projektu. 
19. K § 6 odst. 6 písm. c) 
c) popis balení výrobku včetně charakteristiky 
použitého obalu,  
Informace uvedené pod písm. c) se nyní vztahují 
rovněž na výrobky z ovoce a zeleniny. 
Spojka „a“ byla z písm. c) odstraněna a do písm. d) 
přidána z důvodu přidání písm. e). 

Částečně akceptováno. 
Souvisí s úpravou podle připomínky SZIF č. 20. 
 

20. K § 6 odst. 6 písm. e) 
Navrhujeme vložit nový text písm. e) z důvodu 
nutnosti prokázat způsobilost mléčného výrobku 
pro podporu. Provozní laboratoře mlékáren nejsou 
schopné stanovit všechny ukazatele (např. % 
přidaného cukru). 
„e)  Údaje o fyzikálních, chemických a 

mikrobiologických vlastnostech podporovaného 
mléčného výrobku, které musejí být v souladu 
s požadavky stanovenými zvláštními právními 
předpisy*), doložené protokolem vydaným 
akreditovanou laboratoří**). 

__________ 
*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

852/2004 ze dne 29.dubna 2004 o hygieně 
potravin, v platném znění, a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická 

Částečně akceptováno. 
Nebude se jednat o nové písm. e), ale o nový odstavec 7: 
„(7) Parametry uvedené v odstavci 6 písm. b) musí být 
v případě mléčných výrobků doloženy platným protokolem 
vydaným akreditovanou laboratoří. V případě 
mikrobiologického vyšetření je nezbytné postupovat podle 
nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických 
kritériích pro potraviny, v platném znění.“. 
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pravidla pro potraviny živočišného původu, 
v platném znění. 
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  
Vyhláška č. 397/2016 ze dne 2. prosince 2016 o 
požadavcích na mléko a mléčné výrobky, 
mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění 
pozdějších předpisů. 

**) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se 
stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad 
trhem týkajícím se uvádění výrobků na trh a 
kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, 
v platném znění. 

21. K § 6 odst. 7 
(7) Součástí schválení žadatele podle odstavce 

1 písm. a) a žadatele o schválení pro dodávky 
mléka a mléčných výrobků je uvedení produktů, pro 
jejichž dodávky byl schválen. 
Odůvodnění: Změna byla provedena z důvodu 
schvalování výrobků z ovoce a zeleniny, které 
budou uváděny do rozhodnutí též u žadatelů podle 
odst. 1 písm. b) zajišťujících dodávky v rámci 
projektu Ovoce a zelenina do škol. 

Akceptováno. 
 

22. K § 7 odst. 1 
(1) Schválený žadatel předloží doručí do 20. 25. 

září příslušného kalendářního roku Fondu 
na jím vydaném formuláři informaci o počtu škol, s 
nimiž má uzavřeny smlouvy o dodávání produktů 
na probíhající školní rok, a o celkovém počtu žáků 
v těchto školách, potvrzenou osobou oprávněnou 
jednat jménem školy, s níž má schválený žadatel 

Akceptováno částečně. 
Slova „školní“ a „podle § 1“ nebyla na konci věty doplněna. 
Souvisí s připomínkou 1. Obecně se jedná pouze o jeden 
školní projekt, nelze rozdělovat na 2.  
Datum bylo stanoveno na 30. září. 
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uzavřenou smlouvu o dodávání produktů. Součástí 
informace je prohlášení školy, že pro příslušný 
školní rok odebírá produkty vždy jen od jednoho 
schváleného žadatele pro každý školní projekt 
podle § 1. 
Odůvodnění: „Doručí“ - sjednocení a zpřesnění 
textu. 
Vzhledem k zúžení cílové skupiny u Mléka do škol 
o mateřské školy, souhlasíme s ponecháním 
původního termínu 25. září dle NV č. 478/2009 Sb. 
Tento termín, který má značný vliv na žadatele, 
není vhodné zkracovat i s ohledem na prodloužení 
zápisů do ZŠ.  

23. K § 7 odst. 3 
(3) Fond do 31. prosince příslušného 

kalendářního roku sdělí oznámí schválenému 
žadateli, zda jsou jím navrhovaná doprovodná 
vzdělávací opatření způsobilá k poskytnutí 
podpory. 
Odůvodnění: Zpřesnění textu. 

Akceptováno. 

24. § 7 odst. 4 
(4) Jestliže schválený žadatel hodlá změnit 

sortiment dodávaných mléčných výrobků 
uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) až e), nebo hodlá 
upravit složení takového již dodávaného mléčného 
výrobku, podá Fondu žádost na jím vydaném 
formuláři, nejpozději však do 30. dubna 31. března 
kalendářního roku, pokud hodlá zahájit dodávání 
nového podporovaného mléčného výrobku do škol 
od počátku školního roku, začínajícího v tomto 
kalendářním roce. Součástí žádosti o změnu 
sortimentu dodávaných podporovaných mléčných 
výrobků uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) až e) 
musí být údaje týkající se takového nového 

Akceptováno. 
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podporovaného mléčného výrobku podle § 6 odst. 
6. Lhůta stanovená ve větě první se neuplatní, 
týká-li se žádost o změnu sortimentu dodávaného 
podporovaného mléčného výrobku, který již byl 
schválen jinému žadateli. 
Odůvodnění: Navržené úpravy v tomto odstavci 
souvisí s úpravami v § 6 odst. 6 a schvalováním 
výrobků také v rámci projektu Ovoce a zelenina do 
škol. 
Termín navrhujeme upravit z důvodu časově 
náročného zpracování žádosti v případě nově 
zavedeného schvalování podporovaných mléčných 
výrobků komisí MZe a potřeby dostatečné časové 
rezervy pro cenovou regulaci MF u ochucených 
mléčných výrobků. 
25. K § 8 odst. 1 

(1) Jestliže schválený žadatel hodlá ukončit 
dodávání produktů, oznámí tuto skutečnost 
neprodleně Fondu, který mu schválení odejme.  
K § 8 odst. 2 

(2) Schválenému žadateli, který neuzavře s 
žádnou školou smlouvu o dodávání produktů na 
příslušný školní rok a nepředloží do 25. září 
příslušného kalendářního roku probíhajícího nebo 
následujícího po roku schválení informaci podle § 7 
odst. 1, Fond schválení odejme. 
Odůvodnění: Systematická změna: Původní § 12 
navrhujeme přesunout v rámci nařízení do § 8 a 
dosavadní §§ 8-11 nadále označovat jako §§ 9 až 
12. 
Úprava termínu souvisí se změnou provedenou již 
v § 7 odst. 1 (připomínka č. 22). 

Neakceptováno. 
Souvisí s připomínkou SZIF č. 30, která se neakceptuje. 

26. K § 8 (nově § 9) odst. 1 
(1) Předběžný měsíční limit na produkty na 

Akceptováno částečně. 
Ustanovení bude znít: 
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jednoho žáka se do doby stanovení limitu podle 
odstavce 2 vypočítá jako podíl celkové podpory 
stanovené pro jednotlivé školní projekty6) po 
odečtení souvisejících nákladů včetně nákladů na 
doprovodná vzdělávací opatření10) a celkového 
počtu žáků přihlášených do projektu navštěvujících 
příslušná vzdělávací zařízení*) v předcházejícím 
školním roce, vydělený deseti. … 
__________ 
*)  § 28 odst. 1 písm. b) školského zákona. 
Odůvodnění: Do výpočtu předběžného limitu je 
třeba zahrnout 100 % žáků navštěvujících 
příslušná vzdělávací zařízení. Přehled o celkovém 
počtu žáků nám nejlépe poskytnou statistické údaje 
MŠMT čerpající ze školních matrik. 
Počet žáků přihlášených do projektu 
v předcházejícím školním roce, můžeme využít u 
Ovoce a zeleniny do škol, kde máme téměř 100 % 
účast, nedá se však použít u Mléka do škol, kde je 
dosavadní účast velice nízká a budoucí zapojení 
žáků se dá těžko odhadnout. 

„… celkového počtu žáků ve školách a školských zařízeních 
v předcházejícím školním roce…“.  
Poznámka pod čarou nebyla zavedena. 
 

27. K § 8 (nově § 9) odst. 3 věta druhá 
(3) … Při stanovení limitu na doprovodná 

vzdělávací opatření Fond vychází z podílu částky 
ve výši nejvýše 15 % konečného přídělu podpory 
stanovené pro Českou republiku pro jednotlivé 
školní projekty6), ke které se připočte vnitrostátní 
podpora vyčleněná na doprovodná vzdělávací 
opatření pro příslušný školní rok, a celkového počtu 
žáků přihlášených do projektu navštěvujících 
příslušná vzdělávací zařízení*) v předcházejícím 
školním roce.  
*) § 28 odst. 1 písm. b) školského zákona.  
Odůvodnění: Do výpočtu limitu na doprovodná 

Akceptováno částečně. 
Ustanovení bude znít: 
„… celkového počtu žáků ve školách a školských zařízeních 
v předcházejícím školním roce…“.  
Poznámka pod čarou nebyla zavedena. 
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opatření je třeba zahrnout 100 % žáků 
navštěvujících příslušná vzdělávací zařízení, jelikož 
limit se počítá ve chvíli, kdy ještě neznáme počet 
žáků přihlášených do projektu. Přehled o celkovém 
počtu žáků nám nejlépe poskytnou statistické údaje 
MŠMT čerpající ze školních matrik. 

28. K § 9 (nově § 10) odst. 4 nové d) 
b)  oznámení školy o odstoupení od smlouvy o 

dodávání produktů v případě, že se dotčená 
škola rozhodla ukončit odběr produktů v 
průběhu školního roku a,  

c)  v případě, že nedodá pouze vlastní produkci 
nebo z ní vyrobené výrobky, tak doklady podle 
odstavce 5 písm. c) až f).a  

d) platná osvědčení o původu všech dodávaných 
bioproduktů nebo biopotravin, vydaná 
pověřenou osobou*), pokud je žádost o 
poskytnutí podpory podávána za dodávkové 
období, ve kterém schválený žadatel začal 
dodávat tyto produkty. 

______________ 
*)   
Formulace podle písm. d) byla doplněna ve 
spolupráci s MZe odborem environmentálního a 
ekologického zemědělství, a to v návaznosti na 
definování vyšších částek podpory pro produkty 
ekologického zemědělství. 

Akceptováno.  
Byl vložen text jako nový odstavec 6, který včetně poznámky 
pod čarou zní: 

„(6) Žadatel, který přímo dodává nebo řídí dodávky 
produktů ekologického zemědělství, vedle požadavků 
stanovených v odstavcích  4 a 5, připojí k žádosti platné 
osvědčení žadatele a platná osvědčení o původu všech 
dodávaných bioproduktů nebo biopotravin, vydaná pověřenou 
osobou*), pokud je žádost o poskytnutí podpory podávána za 
dodávkové období, ve kterém schválený žadatel začal dodávat 
tyto produkty.“. 
_____________ 
*)§ 22 odst. 1 a § 29 odst. 1 zákona č. 242/2000 Sb., o 
ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, čl. 29 
nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a 
označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) 
č. 2092/91, Příloha XII nařízení Komise (ES) č. 889/2008, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 
834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických 
produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a 
kontrolu. 

29. § 9 (nově § 10) odst. 5 
e) soupis faktur vystavených distributorem za 

produkty uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až d) a 
dodané v příslušném dodávkovém období a 
uhrazených schváleným žadatelem ke dni 
podání žádosti o poskytnutí podpory14), v 

Akceptováno.  
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souladu s limity stanovenými v § 9 odst. 1 a 2,  
f) výpis z bankovního účtu podle § 6 odst. 5 

prokazující uhrazení faktur podle písmene e) a 
g) platné osvědčení žadatele a platná osvědčení o 

původu všech dodávaných bioproduktů nebo 
biopotravin, vydaná pověřenou osobou*), pokud 
je žádost o poskytnutí podpory podávána za 
dodávkové období, ve kterém schválený žadatel 
začal dodávat tyto produkty. 

________________ 
*) § 22 odst. 1 a § 29 odst. 1 zákona č. 242/2000 

Sb., o ekologickém zemědělství a o změně 
zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, čl. 29 nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a 
označování ekologických produktů a o zrušení 
nařízení (EHS) č. 2092/91, Příloha XII nařízení 
Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 
834/2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů, pokud jde o ekologickou 
produkci, označování a kontrolu. 

Odůvodnění: Písm. e) zúžení rozsahu dokladů 
požadovaných od žadatelů, kdy v případě dodávek 
ochucených mléčných výrobků a vyplácení pevné 
výše podpory na tyto výrobky podle Přílohy č. 3 
není třeba dokládat skutečné náklady na dodávky 
těchto výrobků fakturou. 
Odkaz na § 8 byl upraven v souvislosti 
s navrženým přesunem § 12. 
Formulace podle písm. g) byla doplněna ve 
spolupráci s MZe odborem environmentálního a 
ekologického zemědělství, a to v návaznosti na 
definování vyšších částek podpory pro produkty 
ekologického zemědělství. 
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30. K § 12 odst. 1 a 2 
Přesunuto do nového § 8, viz připomínka SZIF  
č. 25. 

Neakceptováno. 
 

31. K § 13 
Pokud budou akceptovány připomínky k § 8 o 
výpočtu limitů (připomínky 26 a 27), a k § 6 odst. 2, 
resp. § 7 odst. 4 ke změně termínu pro podání 
žádostí/změn z 30. 4. na 31.3. (připomínky 15 a 
24), pak navrhujeme § 13 nahradit takto: 

„§13 
Žádost o schválení žadatele o podporu podle § 6 
pro školní rok 2017/2018 doručí žadatel Fondu 
na jím vydaném formuláři do 30. dubna 2017.“. 

Akceptováno. 

32. K § 15 odst. 1 
Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády 
č. 478/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle 
nařízení vlády č. 478/2009 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
K § 15 odst. 2 
Pro řízení o žádostech o poskytnutí podpory 
na produkty pro školní rok 2016/2017, zahájená 
po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije 
nařízení vlády č. 478/2009 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
K § 15 odst. 3 
Pro řízení o žádostech o poskytnutí podpory na 
doprovodná opatření pro školní rok 2016/2017, 
zahájená po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, se 
použije nařízení vlády č. 478/2009 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení. 
Odůvodnění: Navrhujeme znění § 15 doplnit o 
odst. 2 a odst. 3 tak, aby bylo možné celý školní 

Akceptováno. 
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rok 2016/2017 zadministrovat v jednom režimu dle 
nařízení vlády č. 478/2009 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, aby 
se tedy i v případě žádostí o poskytnutí podpory na 
produkty za měsíce prosinec 2016, leden, únor, 
březen, duben, květen a červen 2017 a podpory na 
doprovodná opatření za období leden-březen 2017 
a období duben-červen 2017 rozhodovalo podle 
nařízení vlády č. 478/2009 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
33. K § 17 odst. 1 

(1) Řízení o žádostech zahájená podle nařízení 
vlády č. 205/2004 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí 
podle nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení. 
K § 17 odst. 2 

(2) Pro řízení o žádostech o poskytnutí podpory 
a národní podpory pro školní rok 2016/2017, 
zahájená po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, se 
použije nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení. 
Odůvodnění: Navrhujeme znění § 17 doplnit 
o odst. 2 tak, aby bylo možno celý školní 
rok 2016/2017 zadministrovat v jednom režimu dle 
nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, aby 
se tedy i v případě žádostí o poskytnutí podpory 
a národní podpory pro období leden-březen 2017 
a období duben-červen 2017 rozhodovalo podle 
nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

Akceptováno. 
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34. K přechodným ustanovením 
 
Všechny stávající žadatele zapojené do 
jednotlivých školních projektů je třeba 
přeregistrovat v souladu s nově definovanými 
podmínkami EU a ČR, k čemuž v nařízení chybí 
právní úprava.  
Dle čl. 6 odst. 5 NK v přenesené pravomoci mohou 
členské státy považovat schválení udělená v rámci 
jednotlivých projektů podle nařízení 2016/247 a 
nařízení 657/2008 za platná, pokud se kritéria a 
podmínky nezměnily. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se u Mléka do škol 
podmínky změnily takovým způsobem, že dle 
stávajících podmínek není možné v projektu vůbec 
pokračovat, a u Ovoce a zeleniny do škol rovněž 
dojde ke změně podmínek v podobě schvalování 
výrobků, které budou součástí rozhodnutí o 
schválení (kromě toho většina stávajících žadatelů 
byla schválena ještě podle NK 288/2009, které v čl. 
6 odst. 5 vůbec není zmíněno), je třeba všem 
stávajícím žadatelům, jejichž rozhodnutí o 
schválení jsou na dobu neurčitou, schválení 
odebrat (ukončit jejich platnost) a všechny tyto 
žadatele přeregistrovat podle nových podmínek. 

Vysvětleno. 
Subjekty je nutné přeregistrovat. Nelze využít stávajících 
registrací. Problém by nastal i ve vztahu k nově příchozím 
subjektům do systému. 
 

35. K Příloze č. 1 
U skupiny 2. a 4. neuvádět maximální výši podpory 
na porci v Kč pro produkty ekologického 
zemědělství obdobně jako v případě pomerančů, 
banánů apod. 
U skupiny 2 – ostatní ovoce a zelenina – se jedná 
především o druhy exotické neuvedené ve skupině 
1 (ananas, granátové jablko, kaki, mango...), které 
není třeba zohledňovat a podporovat mezi produkty 

Akceptováno. 
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ekologického zemědělství. 
Obdobná situace je u skupiny 4 - balení čerstvého 
ovoce a zeleniny, kdy se v jednom kelímku či sáčku 
nachází 3 a více druhů neporcovaného drobného 
ovoce nebo zeleniny – v tomto případě se jedná o 
mixy menších druhů ovoce a zeleniny, v nichž se 
vyskytuje i exotické ovoce (litchi, kiwi, mandarinky). 
Pokud se zde vyskytují produkty pěstované v ČR 
(hroznové víno, cherry rajčata apod.), ve skupině 1 
jsou k nim ceny pro ekologické zemědělství 
definované.   
Tato úprava byla konzultována s MZe odborem 
environmentálního a ekologického zemědělství. 
36. K Příloze č. 1 
**) Žadatel, který dodává nebo řídí dodávky 

produktů ekologického zemědělství, splňuje 
požadavky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, 
nařízení Komise (ES) č. 889/2008, případně 
nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, a zákona č. 
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o 
změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění: Odstranění opakujícího se textu. 

Neakceptováno. 
Jde o skutečný název předpisu. 

37. K Příloze č. 2  
Sjednotit podobu tabulky a v ní obsažené 
informace s obdobnou tabulkou v příloze č. 1: 
• Pro zvýšení přehlednosti rozdělit výrobek a 

velikost porce (hmotnost výrobku) do 
samostatného sloupce, 

• U velikosti porce uvádět „minimálně“ a tento 
sloupec nazvat pouze „Velikost porce“, 

• Ve sloupci „Maximální výše podpory na porci v 
Kč*) pro produkty ekologického zemědělství“ 

Akceptováno. 
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uvést rovněž odkaz na poznámku pod čarou 
v podobě **) a tuto poznámku. 

**)   Žadatel, který dodává nebo řídí dodávky 
produktů ekologického zemědělství, splňuje 
požadavky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, 
nařízení Komise (ES) č. 889/2008, případně 
nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, a zákona č. 
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o 
změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění: Tabulky v přílohách č. 1 a 2 se 
shodně vztahují k produktům dodávaným v rámci 
projektů zdarma, a proto by i jejich podoba a v nich 
obsažené informace měly být obdobné. 
38. K Příloze č. 3 
Ve sloupci „Maximální výše podpory na porci v Kč*) 
pro produkty ekologického zemědělství“ uvést 
rovněž odkaz na poznámku pod čarou v podobě **) 
a tuto poznámku. 
**)   Žadatel, který dodává nebo řídí dodávky 

produktů ekologického zemědělství, splňuje 
požadavky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, 
nařízení Komise (ES) č. 889/2008, případně 
nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, a zákona č. 
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o 
změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění: Sjednocení informací uvedených 
v jednotlivých tabulkách příloh č. 1 až 3. 

Akceptováno. 
Příloha byla upravena takto: 
Maximální výše podpory na porci v Kč*) 

Maximální výše podpory na porci v Kč*) pro produkty 
ekologického zemědělství**)“ 
§ 9 odst. 8 vyškrtnout „100 %“ 

39. K Usnesení vlády 
Bylo by vhodné zmínit správné nařízení vlády 
týkající se školních projektů. 

Akceptováno. 

40. K Odůvodnění Akceptováno. 
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V odůvodnění je uvedeno děti a žáci. 
Odůvodnění:  Navrhujeme nově uvádět pouze žáci. 
Děti byly zmiňovány v souvislosti se zapojením 
mateřských škol do projektu Mléko do škol, o 
kterém se v novém nařízení vlády však nepíše. 
41. K Odůvodnění 
Dotčenými subjekty jsou: 
školy – u projektu Ovoce a zelenina do škol žáci 
základních škol včetně přípravných tříd základních 
škol nebo přípravného stupně základních škol 
speciálních, u projektu Mléko do škol – dosavadní 
příjemci podpory, tzn. žáci, kteří pravidelně 
navštěvují školy náležející do jedné z těchto 
kategorií: mateřské školy/jiná předškolní zařízení, 
základní a střední školy spravované nebo 
uznávané příslušným orgánem členského státu 
včetně přípravných tříd základních škol 
nebo přípravného stupně základních škol 
speciálních. 
Odůvodnění: Z uvedené formulace není zřejmé, 
zda jde v případě cílové skupiny o popis pouze 
stávajícího stavu či stavu cílového, který je odlišný. 
V bodě 1.5 se píše o cílových skupinách, které jsou 
však definované pouze v bodě 1.4, a proto by 
v tomto bodě měl být pravděpodobně uvedený stav 
cílový. 
U projektu Ovoce a zelenina do škol je chybně 
uvedeno, že dotčenými subjekty jsou pouze žáci 
ZŠ v přípravných třídách nebo v přípravném stupni, 
kteří ve skutečnosti tvoří pouze minimum cílové 
skupiny. 
U Mléka do škol tvoří novou cílovou skupinu žáci 
ZŠ včetně přípravných tříd a stupňů a žáci SŠ. 

Akceptováno částečně. 
Odůvodnění bude znít: 
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. 
 

42. K Odůvodnění Akceptováno. 
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1. Důvod předložení a cíle 1.2 Definice 
problému třetí odstavec ………..výše podpory na 
mléčnou složku ochucených EU na 27 EUR/100kg 
Odůvodnění: Doplnění dle čl. 5 odst. 3 nařízení 
Rady (EU) 2016/795 
43. K Odůvodnění 
1. Důvod předložení a cíle 1.2 Definice problému 
desátý odstavec ………..V projektu Mléko do škol 
je v současné době pro dodávky schváleno 7 
subjektů a jeden zastupující subjekt. 
Odůvodnění: V projektu Mléko do škol je schváleno 
pro dodávání podporovaných mléčných výrobků jen 
7 subjektů. V systému a administraci mléka do škol 
neexistuje žádný schválený zastupující subjekt. 
Jedná se o společnost, která zajišťuje jistou část 
administrace pro žadatele, není nutné tuto 
skutečnost uvádět v textu odůvodnění. 

Akceptováno. 

44. K Odůvodnění 
1. Důvod předložení a cíle 1.2 Definice 
problému 
dvanáctý odstavec ………..Noví žadatelé si mohou 
podávat podávají žádost o schválení do 30. dubna. 
Odůvodnění: Úprava pro lepší srozumitelnost.   

Akceptováno částečně. 
Text je upraven podle nové situace, že se musí nechat 
registrovat všichni žadatelé, i ti schválení.  
Nový text: 

„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.“ 

45. K Odůvodnění 
Důvod předložení a cíle 1.5 Popis cílového stavu 
pátý odstavec …..Cílem je zvýšit zapojenost dětí a 
žáků v cílové skupině, která bude zachována 
v současném rozsahu. 
Odůvodnění: Úprava dle návrhu nařízení vlády § 1. 

Akceptováno. 

46. K Odůvodnění  
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 3.1. Identifikace 
nákladů a přínosů šestý odstavec ….V tomto 

Neakceptováno. 
Pokud se jedná o jeden školní rok, nelze dát školy v průměru, 
protože je znám přesný počet škol. Úprava druhé věty podle 
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školním roce bylo do projektu zapojeno v průměru 
3 012 škol, které navštěvovalo 605 512 dětí. Do 
projektu zapojeno bylo 11% mateřských škol, 56% 
základních škol a 6% středních škol. Podíl 
mateřských škol v zapojených školách byl 11%, 
základních 64% a středních škol 6%. 
Odůvodnění: Oprava dle skutečného stavu. 

SZIF – opakování stejných slov „…do projektu bylo 
zapojeno…“ v předchozí větě, stávající formulace zní lépe.  
 

Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek.  

Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek.  

Potravinářská 
komora ČR 

1. K názvu 
Název, v němž jsou uvedeny navíc samostatně 
banány, je uveden v již platném znění, nicméně se 
domníváme, že tato formulace zkresluje jejich 
význam. Navrhujeme proto upravit název předpisu 
takto: „návrh nařízení vlády o stanovení některých 
podmínek pro poskytování podpory na dodávky 
ovoce, zeleniny a banánů, výrobků z ovoce, 
zeleniny a banánů a dodávky mléka a mléčných 
výrobků do vzdělávacích zařízení, a o změně 
některých souvisejících nařízení vlády“. 

Neakceptováno. 
„Banány“ byly z názvu nařízení vlády vypuštěny, jelikož jsou 
ovocem, vzdělávací zařízení byla upravena na základě 
požadavku MŠMT pouze na „školy“. 
 

2. K ustanovení § 1 písm. b) 
Mezi cílovými skupinami chybí mateřské školy, 
které dosud byly zahrnuty do cílové skupiny 
v projektu Mléko do škol. V Odůvodnění v bodě 3.1 
v posledním odstavci na straně 6 jsou uvedeny 
podíly v zapojení škol do projektu. Tyto podíly jsou 
jednak uvedeny chybně, protože celkový součet je 
pouze 81 % (11 % + 64 % + 6 %), především však 
je chybně uveden právě podíl zapojených 

Neakceptováno.  
Mateřské školy nebudou zahrnuty do cílové skupiny (kolize 
s MŠMT a spotřebním košem). 
Odůvodnění bylo v tomto smyslu upraveno. 
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mateřských školek, protože např. u dvou největších 
žadatelů představovalo zapojení mateřských škol 
v období září až prosinec 2016 téměř 26 %. 
V Odůvodnění je cílová skupina několikrát 
definována včetně zapojení mateřských škol a je i 
opakovaně deklarováno, že cílem je zvýšit 
zapojenost dětí a žáků v cílové skupině, která bude 
zachována v současném rozsahu. V této 
souvislosti si dovolujeme upozornit, že dosavadní 
pravidla pro poskytování podpory na dodávky 
mléka a mléčných výrobků do škol umožňovala 
čerpat podporu každý vyučovací den, tzn., že žák 
měl nárok na jeden mléčný výrobek denně. To 
nové podmínky již neumožní, takže dojde 
k jednoznačnému zhoršení. Vzhledem k tomu, že 
se v případě mateřských škol evidentně nejedná o 
zanedbatelný podíl, požadujeme, aby ustanovení 
v písm. b) bylo doplněno následovně: „dodávky 
mléka a mléčných výrobků žákům mateřských, 
základních a středních škol, včetně přípravných tříd 
základních škol nebo přípravného stupně 
základních škol speciálních“. 
3. K ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) 
Požadujeme doplnit o výrobky se sníženým 
obsahem laktózy. 

Vysvětleno. 
Písmeno b) se týká ovocných a zeleninových výrobků, ve 
kterých laktóza není obsažena.  

4. K ustanovení § 5 odst. 1 
K odst. 1, písm. e) - navrhujeme text změnit 
následovně: „balení konzumního mléka a jeho 
variant neobsahujících laktózu, mléčných nápojů 
s kakaem, ovocnou šťávou či ochucených 
přírodním aromatem s obsahem mléčné složky nad 
90% včetně o minimálním objemu 250 ml a o 
minimálním objemu 200 ml“. 
• k odst. 1, písm. g) – navrhujeme text doplnit 

Neakceptováno. 
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takto: „balení jogurtu a jeho variant se sníženým 
obsahem laktózy o minimální hmotnosti 150 g“. 

• k odst. 1, písm. h) – navrhujeme rozšířit 
následovně: „balení tvarohu, čerstvých nebo 
tavených sýrů s obsahem tuku do 10% o 
minimální hmotnosti 150 g“.    

• navrhujeme vložit nové písm. i) „balení 
ochucených tvarohů s obsahem tuku do 2 % o 
minimální hmotnosti 135 g“.  

• navrhujeme vložit nové písm. j) „balení 
tvarohu, čerstvých nebo tavených sýrů včetně 
výrobků se sníženým obsahem laktózy 
s obsahem tuku nad 10 % a ochucených tvarohů 
s obsahem tuku nad 2 % o minimální hmotnosti 
80 g“. 

• případně následuje písm. k) místo 
dosavadního i) „balení ostatních sýrů o 
hmotnosti minimálně 100 g“. 

Odůvodnění: 
Ad. § 5 odst. 1 písm. e) - uvedená skupina 
výrobků se na trhu vyskytuje i v balení 200 ml, 
minimální objem 250 ml by znemožnil uplatnit 
nárok na jejich zařazení mezi podporované mléčné 
výrobky. 
Ad § 5 odst. 1 písm. h) - čerstvé sýry s obsahem 
tuku do 10 % mají poloviční energetickou hodnotu 
v porovnání se sýry typu žervé, pro které byla 
v minulosti stanovena velikost porce 80 g. Proto by 
měla být pro tuto skupinu vylehčených čerstvých 
sýrů velikost porce na úrovni stanovené pro jogurty 
(150 g). 
Ad § 5 odst. 1 nové písm. i) -  ochucené 
tvarohové výrobky s obsahem tuku do 2 % mají 
srovnatelnou energetickou hodnotu s jogurty, proto 
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by měla být srovnatelná i minimální velikost porce 
(135 g). 
5. K  ustanovení § 5 odst. 2 
Podle tohoto ustanovení by žadatel byl povinen 
dodávat do škol jak ovoce a zeleninu, tak mléko a 
mléčné výrobky, přičemž řada žadatelů dodává jen 
produkty jednoho z projektů a řada škol buďto není 
zapojená do obou projektů nebo odebírá ovoce od 
jednoho a mléko od jiného žadatele. Splnění této 
podmínky plošně pro všechny žadatele a odbírající 
školy je nemožné. Pokud účel tohoto ustanovení 
byl, aby žadatel byl povinen v programu OZŠ 
dodávat čerstvé ovoce a zeleninu a v programu MŠ 
příslušné konzumní mléko a mléčné výrobky, je 
potřeba přeformulovat vše tak, aby oba projekty 
byly odděleny a stanovit, že dodávky se mohou 
uskutečnit samostatně. 

Akceptováno. 
Nahrazení „a“ spojkou „nebo“  

6. K ustanovení § 5 odst. 3 
Uvádí se omezení podílu porcí ovocných a 
zeleninových šťáv a ovocných protlaků na nejvýše 
25% celkového počtu porcí. Není ale uvedeno, zda 
se jedná o porce ovoce a zeleniny, nebo i porce 
mléka. Dosud se toto omezení týkalo pouze 
dodávek v rámci programu OZŠ. Pokud to tak i 
nadále zůstává, je potřeba to doplnit. 

Akceptováno.  
Jedná se o 25 % ovocných a zeleninových šťáv a protlaků 
z celkového počtu porcí dodaného ovoce a zeleniny. Mléko 
nebo mléčné výrobky se do toho nepočítají.  
Odstavec 3 byl upraven: 

„(3) Podíl porcí balených ovocných a zeleninových šťáv 
a ovocných protlaků může činit nejvýše 25 % celkového počtu 
porcí produktů podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) dodávaných do 
každé základní školy, s níž má žadatel uzavřenou smlouvu o 
dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku.“. 
Do celkového počtu jsou zahrnuty i šťávy a protlaky tj. 100 % 
je součtem za všechny produkty dodané v rámci OZDŠ. 

7. K ustanovení § 5 odst. 4 
V tomto bodě je obdobně uvedeno omezení podílu 
dodávek produktů pocházejících mimo země EU 
nejvýše na 10% celkového počtu porcí. Není také 

Akceptováno. 
Odstavec 4 byl upraven: 

„(4) Podíl porcí produktů ovoce a zeleniny uvedených 
v § 2 odst. 1 písm. a) a b) pocházejících ze zemí mimo 
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uvedeno, že se jedná pouze o porce produktů 
ovoce a zeleniny, ne mléka a mléčných výrobků. Je 
potřeba doplnit. 

Evropskou unii v průběhu příslušného školního roku může činit 
nejvýše 10 %8) celkového počtu porcí těchto produktů 
dodávaných do základních škol, s nimiž má žadatel uzavřené 
smlouvy o dodávání produktů.“.  
Do celkového počtu jsou zahrnuty i šťávy a protlaky tj. 100 % 
je součtem za všechny produkty dodané v rámci OZDŠ. 

8. K  ustanovení § 5 odst. 5 
Dosud bylo požadováno označení balení produktů 
ovoce a zeleniny nápisem „Ovoce a zelenina do 
škol“ a mléka a mléčných výrobků „školní program“. 
Podle našeho názoru není důvod, aby byl tento 
název měněn. Jsme pro zachování názvu „Školní 
program“ pro oba projekty. Pokud už by se tak 
stalo, mělo by být alespoň stanoveno přechodné 
období na změnu nápisu pro případy, kdy je např. 
nápis natištěn přímo na obal apod., protože změna 
obalů je velmi nákladná. Navrhujeme upravit 
přechodné období minimálně do 31.12.2017. 

Neakceptováno. 
Úprava vychází z právních předpisů Evropské unie.  
Označení „školní projekt“ vyplývá z čl. 12 odst. 2 nařízení 
komise 2017/39, kde je uvedeno, že vše, co slouží ke 
komunikaci, propagaci, doprovodným opatřením atd. nese 
označení Školní projekt. Je proto nelogické, abychom pouze 
na obalech výrobků uváděli „školní program, což by mohlo 
vyvolávat dotazy, zda se jedná o jedno a to samé. 
Čl. 12 odst. 4 nařízení komise 2017/39 umožňuje používat 
stávající zásoby plakátů a jiných propagačních nástrojů, které 
byly vyrobeny v souladu s nařízeními 2016/248 a 657/2008 – 
vyrobené do 31. 7. 2017.  
Materiály vyrobené po tomto datu už mají nést označení Školní 
projekt – stejně bude přistupováno i k označení na obalech 
výrobků. 

9. K ustanovení § 5 odst. 6 
Mělo by být jasně definováno co to je pravidelné 
školní stravování a zda lze podporované mléčné 
výrobky tepelně upravovat. V Odůvodnění je sice 
uvedeno, že „S cílem ulehčit distribuci mléka a 
mléčných výrobků žákům ve školních zařízeních 
povoluje ČR podávání těchto výrobků s obědem 
nebo jinou částí pravidelného školního stravování“, 
z toho však není jasné, zda mohou být výrobky 
součástí např. oběda, případně zda je lze tepelně 
upravovat atd. Příslušný předpis EU podmínky pro 
distribuci ve spojení s pravidelným školním 
stravováním specifikuje a podle toho je třeba toto 

Vysvětleno. 
Ustanovení bude vypuštěno.  
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ustanovení upravit. 
10. K ustanovení § 6 odst. 3 
Je stanovena dodávka maximálně dvou porcí bez 
toho, že jsou rozděleny dodávky ovoce a zeleniny a 
dodávky mléka a mléčných výrobků. Požadujeme, 
aby se tato podmínka týkala pouze ovoce a 
zeleniny, v případě mléka, kde se většinou jedná o 
trvanlivé výrobky, je tato podmínka zbytečná.  

Neakceptováno. 
Cílem je, aby byly dodávány čerstvé produkty, a ne aby se 
trvanlivé hromadily ve škole, která na to často nemá ani 
vhodné skladovací prostory. Max. výše podpory je stanovena 
včetně nákladů na dopravu na každou jednotlivou porci. 
 
Ustanovení bylo doplněno tak, aby bylo jasné, že se jedná o 
dvě porce mléka a o dvě porce ovoce a zeleniny. 

11. K ustanovení § 6 odst. 4 
Žadatel podle odst. 1 písm. a) v případě, že 
nebude v rámci školního projektu dodávat pouze 
vlastní produkci nebo z ní vyrobené produkty musí 
podle odst. (5) uzavřít smlouvu alespoň s jedním 
distributorem o dodávání produktů do škol. 
Znamená to, že pro vlastní produkci distributora 
nepotřebuje a pro přikoupenou ano a že tedy bude 
distribuce do škol probíhat dvoucestně a žadatel 
bude schválen jak podle písm. a) a zároveň i podle 
písm. b) ? 
Navrhujeme úplně vypustit poslední větu tohoto 
ustanovení („V případě, že nebude v rámci 
školního projektu dodávat pouze vlastní produkci 
nebo z ní vyrobené výrobky, připojí k žádosti 
i doklady podle odstavce 5“.). 

Neakceptováno. 
Žadatel podle odst. 1 písm. a) je producent, který produkuje 
vlastní ovoce, zeleninu a mléko, tuto vlastní produkci dodává 
do škol, faktury nemá a proplácí se mu částky podle příloh ve 
výši 100 %. Pokud mu dojde vlastní produkce nebo pro 
zpestření sortimentu dětem, je mu umožněno nakoupit i jiné 
produkty. Na tyto produkty mu už ale nebude proplácena 
maximální výše podpory, ale dle skutečných nákladů (faktury).  
Návrh firmy Laktea znamená, že žadatel-producent nesmí 
dodávat jiné produkty než svoji vlastní produkci a pokud ta mu 
v průběhu roku dojde, což se u menších producentů, které 
chce ministr zemědělství zejména podporovat, může stát, 
přestane dodávat, čímž poruší podmínky schválení a bude 
z projektu vyřazen. 
Doplnění o podmínku distributora dává žadateli-producentovi 
možnost překlenout období bez vlastní produktů pomocí 
produktů nakoupených. V tomto případě však není správně, 
aby i u nakoupených produktů, ke kterým může mít fakturu, 
dostával automaticky 100 % max. částek v příloze. 

12. K ustanovení § 7 odst. 1 
V případě projektu Ovoce a zelenina byl dosud 
tento termín 25. září a i tak byl problém získat od 
všech škol potvrzené počty žáků. Navíc se od 
příštího roku významně odsouvají zápisy do 

Akceptováno částečně. 
Termín byl upraven na 30. září.  
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prvních tříd, a to až na duben, takže konečné počty 
žáků budou časově ještě hůře dostupné. 
Navrhujeme proto stanovit nově termín pro předání 
informace o počtu škol a o celkovém počtu žáků na 
30. září, což je i v souladu s termínem, kdy školy 
předávají obdobné hlášení o počtu žáků na MŠMT. 
13. K ustanovení § 7 odst. 2 
První den školního roku je zpravidla první pracovní 
den měsíce září a tato formulace navádí k tomu, že 
by v tomto prvním dni měla být uskutečněna 
dodávka podporovaných produktů do škol, což by 
určitě nebylo školami kvitováno. Navrhujeme 
změnit ustanovení takto: „…začne dodávat 
produkty do škol od prvního měsíce příslušného 
školního roku…“. 

Neakceptováno. 
Tato formulace pouze stanovuje, že se mají produkty dodávat 
od prvního dne školního roku, ne přímo tento den. Vždy se 
jedná o domluvu mezi žadatelem a školou. 
 

14. K ustanovení § 7 odst. 4 
Požadujeme, aby byl tento termín posunut do 30. 
června. Není zde důvod pro to, aby schvalování 
nového výrobku pro poskytnutí podpory v rámci 
daných pravidel trvalo čtyři měsíce (do zahájení 
nového školního roku). Navíc tím, že žádost o 
podporu bude podávána měsíčně, může být 
výrobek zařazen kdykoliv v průběhu kalendářního 
roku. Podle našeho názoru by tedy bylo možné, 
aby termín pro podání návrhu na nové výrobky 
nebo změnu stávajících nebyl stanoven vůbec. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo přeformulováno. 
 
 

15. K ustanovení § 9 
• k odst. 1 až 3 - není zřejmé, zda podává 

žadatel žádost za každý projekt zvlášť nebo za 
oba společně, a to ve všech bodech, které 
vyžadují dokladování dodávek, včetně počtu 
žáků a seznamu škol, měsíčních hlášení atd. 

• k odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. a) - 

 
Vysvětleno. 
Žadatel se bude hlásit do každého projektu zvlášť.  
Každá škola má možnost účastnit se jen jednoho projektu a 
v případě účasti v obou projektech si pro každý projekt vybrat 
jiného dodavatele.  
Vysvětleno. 
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požadujeme, aby tento doklad mohl být 
předkládán v elektronické podobě; 

• k odst. 5 písm. c) - je požadováno opětovné 
předložení smlouvy s distributorem, kterou 
žadatel již jednou předložil při podání žádosti o 
schválení. Považujeme tento požadavek za 
nadbytečný; 

• k odst. 5 písm. f) - obdobně jako je tomu v § 10 
odst. 2 písm. d) požadujeme, aby byla 
předkládána pouze kopie výpisu z účtu. 

Současná podoba nařízení vlády umožňuje obě podoby, 
zpřesnění uvádí SZIF na formuláři žádosti.   
Akceptováno. 
Písm. c) bylo vypuštěno. 
 
 
 
Akceptováno. 
Bude předkládána pouze kopie výpisu. 

16. K ustanovení § 11 odst. 2 
Problémy by mohla působit situace, kdy se škola 
zúčastní pouze jednoho projektu nebo má jednoho 
dodavatele na ovoce a jiného na mléko. Není 
jasné, zda bude povinna mít dva plakáty, případně 
zda bude možné řešit propagaci jiným způsobem, 
který evropská legislativa připouští („Členské státy 
mohou využívat jakékoliv vhodné prostředky k 
propagaci, jež mohou zahrnovat plakáty, 
specializované internetové stránky, grafické 
informační materiály, jakož i informační kampaně“). 
Navrhujeme doplnit. 

Vysvětleno. 
Bude pouze jeden plakát s označením Školní projekt Evropské 
unie (dle přílohy nařízení Komise 2017/40) pro oba projekty. 
Škola, která se účastní jednoho nebo obou projektů, bude mít 
vyvěšen tento plakát, který nechává zhotovit SZIF.  

17. K příloze č. 1 
V dosud platném znění byla tato skupina uvedena: 
„saláty, kdy se v jednom kelímku nebo sáčku 
nachází porcované ovoce nebo zelenina“, což byl 
požadavek Ovocnářské unie, kterému bylo v rámci 
předchozího připomínkového řízení vyhověno. 
Obdobně by se mělo postupovat i v případě 4. 
skupiny – balení čerstvého ovoce a zeleniny, kdy 
se v jednom kelímku či sáčku nachází 3 a více 
druhů neporcovaného drobného ovoce nebo 
zeleniny. 

Částečně akceptováno. 
Saláty byly v příloze č. 1 upraveny. 
 
Neakceptováno. 
Jednodruhové potraviny jsou ve skupině 1 a 2. 
 
Skupina 4. se týká více druhů v jednom balení. Pokud je jen 
jeden druh ovoce či zeleniny, spadá do skupiny 1., kde jsou 
ceny stanoveny i s přihlédnutím na balení.  
Výše podpor zatím upravovány nebudou. Limity začaly platit 
od tohoto školního roku a zatím nemáme zpětnou vazbu, jak 
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Vzhledem k cenové volatilitě v odvětví ovoce a 
zeleniny bychom přivítali revizi výše podpor, které 
byly stanoveny již před rokem a nebyly po celou 
dobu měněny. 

se ujaly. Kdyby náhodou byly, tak by ve většině případů klesly. 

18. K příloze č. 2 
Domníváme se, že se jedná o naprosto radikální 
změnu podmínek poskytování podpor pro dodávky 
mléka a mléčných výrobků žákům plnícím povinnou 
školní docházku, a proto je nastavení jednotlivých 
skupin výrobků i výše jejich maximální podpory 
velmi důležité.  
Přestože skupiny výrobků jsou určeny v příslušné 
legislativě EU, je potřeba brát v úvahu určitá 
specifika tuzemské mlékárenské výroby a její 
technologické možnosti a podle toho nastavit 
sortiment výrobků pro naše podmínky. Týká se to 
především sortimentu podle čl. 23, tzn. skupiny č. 
2, kde by kromě jogurtů měly být i jogurty 
neobsahující laktózu a u čerstvých a tavených sýrů 
by mělo být rozlišení podle obsahu tuku a tomu 
přizpůsobena velikost porce.  
Výše maximální podpory požadujeme upravit tak, 
aby respektovala způsob výpočtu maximálních cen 
podporovaných výrobků, jak je pravidelně formou 
Cenového výměru stanovovalo MF. To znamená, 
že pro výpočet byla použita stávající výše národní 
podpory podle Přílohy k nařízení vlády č. 205/2004 
Sb. a podpora, kterou dosud poskytovala ze svých 
prostředků EU. K tomu je nutné připočíst 
stanovenou maximální cenu, sníženou o DPH. 
Zároveň je nutné zohlednit vývoj trhu s mlékem, 
kde v druhé polovině roku 2016 začalo docházet k 
zotavování ceny farmářského mléka a je evidentní, 
že tento trend bude nadále pokračovat, což 

Neakceptováno. 
Výše podpory na produkty, které budou dodávány žákům 
zdarma, již nemůže být stanovena cenovým výměrem (nejedná 
se o cenu, nýbrž o výši podpory). Stanovená podpora vychází 
z analýzy ÚZEI.  
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znamená, že cena mléka se v době, kdy výše 
podpory bude aktuální (školní rok 2017/2018) 
dostane na výrazně vyšší úroveň, než tomu bylo v 
polovině roku 2016, kdy byly maximální ceny 
stanoveny (je předpokládáno 8,50–9,0 Kč/l.). 
Výsledky, včetně nového návrhu rozdělení výrobků 
do skupin jsou uvedeny v následující tabulce. 
19. K příloze č. 3 
Pro Přílohu č. 3 platí obdobné argumenty, jako pro 
výrobky v Příloze č. 2, tzn. určitá specifičnost české 
mlékárenské výroby, promítnutá do sortimentu 
výrobků, které lze do jednotlivých skupin zařadit s 
tím, že pro výrobky srovnatelné svojí výživovou 
hodnotou by měla být nastavena i tomu 
odpovídající srovnatelná velikost porce. Pro 
výrobky zařazené do tabulky v Příloze č. 3 by výše 
podpory měla představovat jen část nákladů na 
výrobek, protože tyto výrobky, podle ustanovení § 2 
odst. 5 budou žákům škol prodávány. Pro 
stanovení výše podpory byla jako podklad znovu 
použita výše maximální ceny (bez DPH), 
stanovená Cenovým výměrem MF. Stejně jako u 
Přílohy č. 2 byl do výše podpory promítnut vliv 
navýšení ceny mléka v nadcházejícím období. 
Takto stanovená výše podpory by následně měla 
být ještě ponížena o úhradu, která připadne žákům 
škol, resp. jejich rodičům. Například požadavek, 
který jsme písemně uplatnili dopisem v září 
loňského roku, navrhoval výši úhrady žáka na 2,- 
Kč na každý z podporovaných výrobků. Výsledky – 
bez úhrady žáky - jsou uvedeny v následující 
tabulce. 

Neakceptováno. 
Cena bude stanovena cenovým výměrem Ministerstva financí. 
 

Česká 
akademie 

Bez připomínek.  
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zemědělských 
věd 
Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Zemědělský 
svaz ČR 

Bez připomínek.  

Českomoravský 
svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Bez připomínek.  

Svaz 
marginálních 
oblastí 

Bez připomínek.  

Zelinářská unie 
Čech a Moravy 

Bez připomínek.  

Ovocnářská 
unie České 
republiky 

1.  připomínka: 
Navrhujeme v příloze č.1, kde jsou stanoveny 
maximální výše podpory na porci ovoce a zeleniny, 
výrobků z ovoce, zeleniny a banánů (§ 5 odst.1) v 
prvním sloupci „skupina“ upravit ve třetím řádku 
text takto: „saláty, kdy se v jednom kelímku nebo 
sáčku nachází jeden nebo více druhů 
porcovaného ovoce nebo zeleniny“.  
Odůvodnění: 
V projektu Ovoce do škol někteří dodavatelé 
využívají totožné technologie ke krajení a balení i 
pro dodávky jednoho druhu. Takový produkt je 
technologicky nakrájen, zabalen do obalu 

Akceptováno.  
Příloha byla upravena. 
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s ochrannou atmosférou stejně jako směs více 
druhů, jde o stejně nákladný proces. Eliminace 
jednodruhových salátů navíc nemá logiku ani 
z hlediska maximální výše podpory na porci. 
Například pokud bude vyroben salát polovinou 
z mrkve a druhou polovinou z jablek, je možné 
čerpat na porci v této dvou druhové směsi částku 
15,- Kč/100 gramů. Pokud bychom zabalili stejnou 
technologií do jednodruhového salátu jen mrkev a 
do druhého jednodruhového salátu jen jablko, je 
možné čerpat na takto upravenou mrkev pouze 
částku 5,49 Kč/100 gramů a na jablka pak 6,76 
Kč/1 ks, ale při smíchání obou druhů do jednoho 
sáčku už lze čerpat 15,- Kč/100 gramů. Současné 
znění návrhu tak znemožní dodávat například 
krájená jablka zbavená jádřinců, zabalená v sáčku 
v ochranné atmosféře, což je bežné v řadě zemí 
EU přihlášené do projektu. 
2. Ostatní připomínka: 
V návrhu nařízení v příloze č.1, kde jsou stanoveny 
maximální výše podpory na porci ovoce a zeleniny, 
výrobků z ovoce, zeleniny a banánů (§ 5 odst.1) v 
prvním sloupci „skupina“ je ve čtvrtém řádku 
uvedeno: „balení čerstvého ovoce a zeleniny, kdy 
se v jednom kelímku či sáčku nachází 3 a více 
druhů neporcovaného drobného ovoce a 
zeleniny“ 
Ze znění Nařízení nevyplývá, jak je definován 
termín „drobné ovoce nebo zelenina“. Jde např. o 
malé plody jablek nebo o obecně malé plody (např. 
hroznové víno) nebo drobné ovoce ve smyslu 
pomologické terminologie (jahody, rybíz, maliny, 
borůvky atd.).  Doporučujeme definovat v Nařízení 
termín drobné ovoce a zelenina, aby nedocházelo 

Akceptováno částečně. 
Slovo „drohného“ bylo z přílohy 1 vypuštěno. 
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k nejasným výkladům. 
BAT oz s.r.o Bez připomínek.  
Beskyd 
Fryčovice, a.s. 

Bez připomínek.  

BOVYS, s.r.o. 1. Navrhujeme, aby současní schválení a aktivní 
žadatelé v obou projektech, jak Mléko do škol, tak 
Ovoce a zelenina do škol, nebyli povinni se znovu 
registrovat do nového sloučeného programu a 
jejich schválení jim bylo automaticky prodlouženo. 
Taktéž navrhujme, ze stejného důvodu, aby 
produkty současného programu Mléko do škol, 
vyhovující novým podmínkám dodávek, dle 
zdravých stravovacích návyků žáků v cílových 
skupinách, nemusely být znovu schvalovány.  
Hlavním důvodem obou těchto návrhů je ušetření 
administrativní zátěže pro žadatele i státní úřady 
(SZIF). 
Pozn.: O tomto problému, jaká bude povinnost u již 
schválených a aktivních žadatelů a zda jejich 
schválení bude nebo nebude platné i nadále, se v 
novém návrhu nařízení vlády nikde nepíše a pro 
většinu stávajících schválených žadatelů je to 
zásadní otázka. 

Neakceptováno. 
Vzhledem ke změně podmínek u projektů a změně nařízení 
vlády, musí žádat o novou registraci i žadatelé, kteří jsou 
v současné době schváleni.  
Subjekty je nutné přeregistrovat. Nelze využít stávajících 
registrací. Problém by nastal i ve vztahu k nově příchozím 
subjektům do systému. 

2. Dokument III. Návrh nařízení vlády - paragraf 
1 bod b)  
Do cílové skupiny žáků navrhujeme zahrnout i 
mateřské školy, protože hlavním cílem programu je 
změna stravovacích návyků, které je potřebné 
budovat již od mateřské školy. Nehledě na to, že 
mateřské školy byly v tomto programu zahrnuty již 
v minulosti a tvořily 11% všech zapojených škol a 
mohou výrazně přispět k vyšší konzumaci mléka. 

Neakceptováno  
Mateřské školy nebudou zahrnuty do cílové skupiny (kolize 
s MŠMT a spotřebním košem). 
Odůvodnění bylo v tomto smyslu upraveno. 
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3. Dokument III. Návrh nařízení vlády - příloha č. 
2 k nařízení vlády - Maximální výše podpory... 
Výše podpory u skupiny 1. konzumní mléko 250 
ml/porce je naprosto nedostatečná a 
neekonomická pro žadatele o podporu, především 
díky tomu, že na tento nový systém dotace na 
mléko budou muset být uplatněny stejné principy 
jako u programu Ovoce a zelenina do škol v 
platném nařízení. 
Díky tomu, že na tento dotační titul dodnes, jako na 
jeden z mála všech dotačních titulů neexistuje na 
ministerstvu financí jasný výklad ohledně nakládání 
s DPH, nesmí schválený žadatel - příjemce 
podpory, po zaplacení částky včetně DPH 
distributorovi / to je základní podmínka proplacení 
dotace jako takové od SZIF pro žadatele/, 
nárokovat toto zaplacené DPH na vstupu v rámci 
jeho hlášení o DPH za příslušné období. 
Důsledkem tohoto stavu pak je, že žadateli o dotaci 
vzniká přímý náklad v celkové výši DPH, dnes tedy 
15%, u každého takovéhoto dodávaného produktu 
a nově tedy i u neochuceného mléka. Z 
navrhované ceny 6,73 Kč / ks, touto novelizací 
vyhlášky se tedy pro žadatele stává výše tržní ceny 
za jedno balení (porci) ne 6,73 Kč, ale pouze 5,85 
Kč. To příkladně v dnešní době není ani naše, pro 
tento školní rok Min. financí ČR schválená, nákupní 
cena od výrobce. 
Navrhujeme proto tuto cenu znovu ve vztahu 
k DPH buď přehodnotit, nebo změnit principy DPH 
v tomto celém projektu, protože v opačném případě 
může dojít i k tomu, že dotační limit na tento 
produkt nebude z výše uvedeného důvodu vůbec 
čerpán. 
Uvádíme tento svůj názor díky  dlouholetých 

Neakceptováno. 
DPH nemůže být považováno za uznatelný náklad. Ceny byly 
vypočteny ÚZEI. 
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zkušenostem, které jsme načerpali z každodenní 
práce v obou dvou současných projektech a díky 
tomu, že se domníváme, že zejména tento produkt 
/ neochucené mléko /by měl být zásadním zdrojem 
změn návyků zdravého stravování žáků v cílové 
skupině. Protože bude pro žáky zdarma, je také 
velice pravděpodobné, že dojde k zásadní změně 
poptávky po tomto produktu a to jak od rodičů, tak 
také od pracovníků škol. 
4. Dále navrhujeme, aby byla frekvence závozů v 
tomto novém sloučeném  projektu v následujícím 
období zvýšena ze dvou povinných závozů 
měsíčně na čtyři povinné závozy měsíčně a to z 
toho důvodu, aby došlo k pravidelnější konzumaci 
všech produktů zahrnutých do Školního programu 
a to pokud možno přímo ve způsobilých 
vzdělávacích zařízeních. 

Neakceptováno.  
Minimální počet dodávek vyhlašuje SZIF na začátku školního 
roku, může jich být samozřejmě více. V nařízení není 
stanoveno, že mají být 2 závozy, pouze že mají být max. 2 
porce v rámci každého projektu v 1 závozu.  
 

COME vending 
s.r.o. 

1. K § 7 
Návrh připomínky: Zachování původního termínu 
do 25. září příslušného kalendářního roku. 
Odůvodnění: Ve zkráceném termínu je vyšší 
náročnost zpracování podkladů ze škol z důvodu 
pozdního zasílání Ročních hlášení ze strany 
škol. 

Akceptováno.  
Datum stanoveno na 30. 9.  

2. K § 7 
Návrh připomínky: Dřívější termín schválení 
doprovodných opatření, než v prosinci. 
Odůvodnění: V období září až prosinec je riziko 
žadatele, zda realizace daného doprovodného 
opatření bude způsobilá, popřípadě v jaké 
podobě.  

Neakceptováno. 
Termín 31. 12. je termín nejpozdější, SZIF se snaží o 
zpracování dříve. 
Do konce října podání plánů doprovodných opatření (DO) – 
případné opravy plánů žadateli – zpracování podkladů na 
pracovní skupině - pracovní skupina s MZe (zápis – zpracování 
dojednaného) – doplnění plánů žadateli – oznámení o 
způsobilosti nejdřív polovina prosince. 
Není povinností žadatele DO v období IX.-XII. provádět.  
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Posunutí termínu 31.10. pro podání plánů DO není vhodné 
z následujících důvodů: 

- Až po podání souhrnného hlášení 25.9. zjistíme, zda se 
žadatel skutečně do projektu zapojí (dřívější termín pro 
podání plánu DO proto není možný), 

- Plánovaná DO by měl žadatel předem prodiskutovat se 
školami a až poté vytvořit plán DO (na to má žadatel 
čas od konce září do podání Plánu DO), 

- Do 20.10. probíhá kontrola souhrnných hlášení a 
výpočet limitu, což je termínově a objemem podkladů 
administrativně nejnáročnější část roku – nejsme 
schopni hodnotit Plány DO. 

3. K § 8 
Dřívější termín schválení předběžného limitu a 
počtu dodávek na měsíc září. Navrhujeme 
termín do 30. 6. předchozího školního roku.  
Odůvodnění: Je třeba naplánovat výrobu s 
několika měsíčním předstihem. Jedná se o 
přípravu obalů s textem, plánování výroby apod.  

Neakceptováno. 
Termín 1. 9. je termínem nejpozdějším. Tento termín nezáleží 
jen na SZIF. 
Budeme-li mít včas informace od MZe (i s ohledem na § 4 – až 
vypočítáme předběžné limity, není vhodné provádět přesuny, 
po výpočtu ročního limitu nelze vůbec), kolik finančních 
prostředků pro projekty máme k dispozici, můžeme limity 
počítat i dříve. 

4. K příloze č. 3 skupina 1 a 3 
Požadujeme doplnit možnost balení 200 ml.  
Odůvodnění: Dodavatel Mlékárna Kunín a.s. 
(Lactalis) má výrobní linky nastaveny na kelímek 
o objemu 200 ml. Toto mléko již dodáváno 
minimálně od roku 2009 ve školním programu 
schváleným žadatelem COME vending s.r.o., 
který pokrývá segment žáků základních a 
středních škol a počtu cca 210 000 dětí. Mj. 
objem 200 ml u mléka je doporučován také jako 
vhodná velikost porce pro děti školního věku.  

Neakceptováno. 
 
 

5. K § 2 písm. d) a e) Neakceptováno. 
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Navrhujeme stanovení poměru mezi ochucenými 
a neochucenými výrobky, popřípadě mezi 
jednotlivými výrobky v kategoriích.  
Odůvodnění: Projekt umožňuje nabízet více 
druhový sortiment mléčných výrobků. Toto 
pomáhá zvýšit zájem žáků o mléčné výrobky. V 
případě, že nebude stanoven nějaký poměr 
jednotlivých druhů, může dojít k dodávkám 
pouze neochuceného mléka, které je pro 
distribuci nejjednodušší a atraktivnost projektu 
bude mít klesající tendenci.  

Nechceme stanovovat povinnost nebo procenta něco dodávat.  
Bohatost sortimentu záleží i na školách – o co budou mít 
zájem, avšak podmínka dodání konzumního mléka z nařízení 
č. 1308/2013 musí být splněna. 

CZ FRUIT, 
odbytové 
družstvo 

Bez připomínek.  

EFES, spol. s 
r.o. 

Bez připomínek.  

GIRA fruit s.r.o. Bez připomínek.  
HOKA, spol. s 
r.o. 

Bez připomínek.  

Jaroslava 
Janíková 

Bez připomínek.  

LAKTEA, o.p.s. 1. K názvu dokumentu: 
„…poskytování podpory na dodávky ovoce a 
zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů…“ 
I když víme, že stejný název je uveden v již 
platném NV ve znění nařízení 116/2016 Sb., 
myslíme, že tato formulace zkresluje význam tak, 
jakoby se banánů týkalo pouze zařazení do 
výrobků z ovoce a zeleniny.  Nařízení EP a Rady 
2016/791 v názvu uvádí: „…podpory na dodávky 
ovoce a zeleniny a banánů…“, což je přesnější. 
Navrhujeme proto upravit název NAŘÍZENÍ VLÁDY 

Neakceptováno. 
„Banány“ byly z názvu nařízení vlády vypuštěny, jelikož jsou 
ovocem, vzdělávací zařízení byla upravena na základě 
požadavku MŠMT pouze na „školy“. 
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takto: 
o stanovení některých podmínek pro 
poskytování podpory na dodávky ovoce, 
zeleniny a banánů, výrobků z ovoce, zeleniny a 
banánů a dodávky mléka a mléčných výrobků 
do vzdělávacích zařízení, a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády 

 2. k § 1 písm. b) k uvedené cílové skupině: 
Dodávky mléka a mléčných výrobků žákům 
základních a středních škol…chybí mateřské 
školy, které dosud byly zahrnuty do cílové skupiny 
v projektu Mléko do škol. V Odůvodnění v bodě 3.1 
v posledním odstavci na straně 6 jsou uvedeny 
podíly v zapojení škol do projektu. Tyto podíly jsou 
jednak uvedeny chybně, protože celkový součet je 
pouze 81% (11%+64%+6%), především však je 
chybně podle našeho názoru uveden právě podíl 
zapojených mateřských školek, protože např. u 
dvou největších žadatelů představovalo zapojení 
mateřských škol v období září až prosinec 2016 
téměř 26%. V Odůvodnění je cílová skupina 
několikrát definována včetně zapojení mateřských 
škol a je i opakovaně deklarováno, že cílem je 
zvýšit zapojenost dětí a žáků v cílové skupině, 
která bude zachována v současném rozsahu. 
V této souvislosti si ještě dovolujeme upozornit, že 
dosavadní pravidla pro poskytování podpory na 
dodávky mléka a mléčných výrobků do škol 
umožňovala čerpat podporu každý vyučovací den, 
tzn., že žák měl nárok na jeden mléčný výrobek 
denně. To – podle našeho názoru – nové podmínky 
již neumožní, takže dojde k jednoznačnému 
zhoršení. Protože se v případě mateřských škol 
evidentně nejedná o zanedbatelný podíl, žádáme, 

Neakceptováno.  
Mateřské školy nebudou zahrnuty do cílové skupiny (kolize 
s MŠMT a spotřebním košem). 
Odůvodnění bylo v tomto smyslu upraveno. 
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aby ustanovení v písm. b) bylo doplněno 
následovně: 
dodávky mléka a mléčných výrobků žákům 
mateřských, základních a středních škol, včetně 
přípravných tříd základních škol nebo 
přípravného stupně základních škol 
speciálních. 

 3. § 2 odst. 1 písm. d)  
neochucené mléčné výrobky uvedené v čl. 
23…Požadujeme doplnit o výrobky se sníženým 
obsahem laktózy. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno. 

 4. § 5 odst. 1 písm. e) 
text změnit následovně: balení konzumního mléka 
a jeho variant neobsahujících laktózu, mléčných 
nápojů s kakaem, ovocnou šťávou či ochucených 
přírodním aromatem s obsahem mléčné složky nad 
90% včetně o minimálním objemu 250 ml a o 
minimálním objemu 200 ml. 
Odůvodnění: uvedená skupina výrobků se na trhu 
vyskytuje i v balení 200 ml, minimální objem 250 ml 
by znemožnil uplatnit nárok na jejich zařazení mezi 
podporované mléčné výrobky. 

Neakceptováno. 

 5. § 5 odst. 1 písm. g)  
text doplnit takto: balení jogurtu a jeho variant se 
sníženým obsahem laktózy o minimální hmotnosti 
150 g. 

Neakceptováno. 

 6. § 5 odst. 1 písm. h)  
rozšířit následovně: balení tvarohu, čerstvých nebo 
tavených sýrů s obsahem tuku do 10% o minimální 
hmotnosti 150 g    
Odůvodnění: čerstvé sýry s obsahem tuku do 10 % 
mají poloviční energetickou hodnotu v porovnání se 
sýry typu žervé, pro které byla v minulosti 

Neakceptováno. 
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stanovena velikost porce 80 g. Proto by měla být 
pro tuto skupinu vylehčených čerstvých sýrů 
velikost porce na úrovni stanovené pro jogurty (150 
g). 

 7. § 5 Nové písm. i)  
balení ochucených tvarohů s obsahem tuku do 2 % 
o minimální hmotnosti 135 g  
Odůvodnění: ochucené tvarohové výrobky 
s obsahem tuku do 2 % mají srovnatelnou 
energetickou hodnotu s jogurty, proto by měla být 
srovnatelná i minimální velikost porce (135 g). 

Neakceptováno. 

 8. § 5 odst. 2  
Žadatel je povinen zařadit do dodávek čerstvé 
ovoce a zeleninu, konzumní mléko a neochucené 
mléčné výrobky uvedené v článku 23… 
Podle tohoto ustanovení by žadatel byl povinen 
dodávat do škol jak ovoce a zeleninu, tak mléko a 
mléčné výrobky, přičemž řada žadatelů dodává jen 
produkty jednoho z projektů a řada škol buďto není 
zapojená do obou projektů nebo odebírá ovoce od 
jednoho a mléko od jiného žadatele. Splnění této 
podmínky plošně pro všechny žadatele a odbírající 
školy je nemožné. Pokud účel tohoto ustanovení 
byl, aby žadatel byl povinen v programu OZŠ 
dodávat čerstvé ovoce a zeleninu a v programu MŠ 
příslušné konzumní mléko a mléčné výrobky, je 
potřeba přeformulovat vše tak, aby oba projekty 
byly odděleny a stanovit, že dodávky se mohou 
uskutečnit samostatně.  

Akceptováno. 
Nahrazení „a“ spojkou „nebo“. 

 9. § 5 odst. 3  
uvádí omezení podílu porcí ovocných a 
zeleninových šťáv a ovocných protlaků na nejvýše 
25% celkového počtu porcí… Není ale uvedeno, 

Akceptováno.  
Jedná se o 25 % ovocných a zeleninových šťáv a protlaků 
z celkového počtu porcí dodaného ovoce a zeleniny. Mléko 
nebo mléčné výrobky se do toho nepočítají.  
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zda se jedná o porce ovoce a zeleniny, nebo i 
porce mléka. Dosud se toto omezení týkalo pouze 
dodávek v rámci programu OZŠ. Pokud to tak i 
nadále zůstává, je potřeba to doplnit. 

Odstavec 3 byl upraven: 
„(3) Podíl porcí balených ovocných a zeleninových šťáv 

a ovocných protlaků může činit nejvýše 25 % celkového počtu 
porcí produktů podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) dodávaných do 
každé základní školy, s níž má žadatel uzavřenou smlouvu o 
dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku.“. 
Do celkového počtu jsou zahrnuty i šťávy a protlaky tj. 100 % 
je součtem za všechny produkty dodané v rámci OZDŠ. 

 10. § 5 odst. 4  
obdobně v tomto bodě je uvedeno omezení podílu 
dodávek produktů pocházejících mimo země EU 
nejvýše na 10% celkového počtu porcí… Není také 
uvedeno, že se jedná pouze o porce produktů 
ovoce a zeleniny, ne mléka a mléčných výrobků. Je 
potřeba doplnit. 

Akceptováno. 
Odstavec 4 byl upraven: 

„(4) Podíl porcí produktů ovoce a zeleniny uvedených 
v § 2 odst. 1 písm. a) a b) pocházejících ze zemí mimo 
Evropskou unii v průběhu příslušného školního roku může činit 
nejvýše 10 %8) celkového počtu porcí těchto produktů 
dodávaných do základních škol, s nimiž má žadatel uzavřené 
smlouvy o dodávání produktů.“.  
Do celkového počtu jsou zahrnuty i šťávy a protlaky tj. 100 % 
je součtem za všechny produkty dodané v rámci OZDŠ. 

 11. § 5 odst. 5  
Změna označení produktů nápisem „školní 
projekt“.  
Dosud bylo požadováno označení balení produktů 
ovoce a zeleniny nápisem „Ovoce a zelenina do 
škol“ a mléka a mléčných výrobků „školní program“. 
Podle našeho názoru není důvod, aby byl tento 
název měněn. Jsme pro zachování názvu „Školní 
program“ pro oba projekty. Pokud už by se tak 
stalo, mělo by být alespoň stanoveno přechodné 
období na změnu nápisu pro případy, kdy je např. 
nápis natištěn přímo na obal apod. Navrhujeme 
minimálně do 31.12.2017. 

Neakceptováno. 
Úprava vychází z právních předpisů Evropské unie.  
Označení „školní projekt“ vyplývá z čl. 12 odst. 2 nařízení 
komise 2017/39, kde je uvedeno, že vše, co slouží ke 
komunikaci, propagaci, doprovodným opatřením atd. nese 
označení Školní projekt. Je proto nelogické, abychom pouze 
na obalech výrobků uváděli „školní program, což by mohlo 
vyvolávat dotazy, zda se jedná o jedno a to samé. 
Čl. 12 odst. 4 nařízení komise 2017/39 umožňuje používat 
stávající zásoby plakátů a jiných propagačních nástrojů, které 
byly vyrobeny v souladu s nařízeními 2016/248 a 657/2008 – 
vyrobené do 31. 7. 2017.  
Materiály vyrobené po tomto datu už mají nést označení Školní 
projekt – stejně bude přistupováno i k označení na obalech 
výrobků. 
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 12. § 5 odst. 6  
Mělo by být jasně definováno co to je pravidelné 
školní stravování a zda lze podporované mléčné 
výrobky tepelně upravovat. V Odůvodnění je sice 
uvedeno, že „S cílem ulehčit distribuci mléka a 
mléčných výrobků žákům ve školních zařízeních 
povoluje ČR podávání těchto výrobků s obědem 
nebo jinou částí pravidelného školního stravování“, 
z toho však není jasné, zda mohou být výrobky 
součástí např. oběda, případně zda je lze tepelně 
upravovat atd. Příslušný předpis EU podmínky pro 
distribuci ve spojení s pravidelným školním 
stravováním specifikuje a podle toho je třeba toto 
ustanovení upravit. 

Vysvětleno. 
Ustanovení bude vypuštěno. 

 13. § 6 odst. 3  
je stanovena dodávka maximálně dvou porcí bez 
toho, že jsou rozděleny dodávky ovoce a zeleniny a 
dodávky mléka a mléčných výrobků. Požadujeme, 
aby se tato podmínka týkala pouze ovoce a 
zeleniny, v případě mléka, kde se většinou jedná o 
trvanlivé výrobky, je tato podmínka zbytečná. 

Neakceptováno. 
Cílem je, aby byly dodávány čerstvé produkty, a ne aby se 
trvanlivé hromadily ve škole, která na to často nemá ani 
vhodné skladovací prostory. Max. výše podpory je stanovena 
včetně nákladů na dopravu na každou jednotlivou porci. 
Ustanovení bylo doplněno tak, aby bylo jasné, že se jedná o 
dvě porce mléka a o dvě porce ovoce a zeleniny. 

 14. § 6 odst. 4  
žadatel podle odst. 1, písm. a) v případě, že 
nebude v rámci školního projektu dodávat pouze 
vlastní produkci nebo z ní vyrobené produkty musí 
podle odst. (5) uzavřít smlouvu alespoň s jedním 
distributorem o dodávání produktů do škol. 
Znamená to, že pro vlastní produkci distributora 
nepotřebuje a pro přikoupenou ano a že tedy bude 
distribuce do škol probíhat dvoucestně a žadatel 
bude schválen jak podle písm. a) a zároveň i podle 
písm. b) ? Navrhujeme úplně vypustit poslední 
větu tohoto ustanovení „V případě, že nebude 
v rámci školního projektu dodávat pouze vlastní 

Neakceptováno. 
Žadatel podle odst. 1 písm. a) je producent, který produkuje 
vlastní ovoce, zeleninu a mléko, tuto vlastní produkci dodává 
do škol, faktury nemá a proplácí se mu částky podle příloh ve 
výši 100 %. Pokud mu dojde vlastní produkce nebo pro 
zpestření sortimentu dětem, je mu umožněno nakoupit i jiné 
produkty. Na tyto produkty mu už ale nebude proplácena 
maximální výše podpory, ale dle skutečných nákladů (faktury).  
Návrh firmy Laktea znamená, že žadatel-producent nesmí 
dodávat jiné produkty než svoji vlastní produkci a pokud ta mu 
v průběhu roku dojde, což se u menších producentů, které 
chce ministr zemědělství zejména podporovat, může stát, 
přestane dodávat, čímž poruší podmínky schválení a bude 
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produkci nebo z ní vyrobené výrobky, připojí 
k žádosti i doklady podle odstavce 5“. 

z projektu vyřazen. 
Doplnění o podmínku distributora dává žadateli-producentovi 
možnost překlenout období bez vlastní produktů pomocí 
produktů nakoupených. V tomto případě však není správně, 
aby i u nakoupených produktů, ke kterým může mít fakturu, 
dostával automaticky 100 % max. částek v příloze. 

 15. § 7 odst. 1 
„Schválený žadatel předloží do 20. září 
příslušného kalendářního roku…“ 
V případě projektu Ovoce a zelenina byl dosud 
tento termín 25. září a i tak byl problém získat od 
všech škol potvrzené počty žáků. Navíc se od 
příštího roku významně odsouvají zápisy do 
prvních tříd, a to až na duben, takže konečné počty 
žáků budou časově ještě hůře dostupné. 
Navrhujeme proto stanovit nově termín pro předání 
informace o počtu škol a o celkovém počtu žáků na 
30. září, což je i v souladu s termínem, kdy školy 
předávají obdobné hlášení o počtu žáků na MŠMT. 

Akceptováno částečně.  
Termín byl upraven na 30. září. 

 16. § 7 odst. 2 
„…začne dodávat produkty do škol od prvního 
dne příslušného školního roku…“ 
První den školního roku je zpravidla první pracovní 
den měsíce září a tato formulace navádí k tomu, že 
by v tomto prvním dni měla být uskutečněna 
dodávka podporovaných produktů do škol, což by 
určitě nebylo školami kvitováno. Navrhujeme 
změnit ustanovení takto: …začne dodávat produkty 
do škol od prvního měsíce příslušného školního 
roku… 

Neakceptováno. 
Tato formulace pouze stanovuje, že se mají produkty dodávat 
od prvního dne školního roku, ne přímo tento den. Vždy se 
jedná o domluvu mezi žadatelem a školou. 
 

 17. § 7 odst. 4 
„Jestliže schválený žadatel hodlá změnit sortiment 
dodávaných mléčných výrobků, nebo hodlá upravit 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo přeformulováno. 
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složení již dodávaného mléčného výrobku, podá 
Fondu žádost na jím vydaném formuláři, nejpozději 
však do 30. dubna kalendářního roku…“ 
Požadujeme, aby byl tento termín posunut do 30. 
června. Nevidíme žádný důvod pro to, aby 
schvalování nového výrobku pro poskytnutí 
podpory v rámci daných pravidel trvalo čtyři měsíce 
(do zahájení nového školního roku). Navíc tím, že 
žádost o podporu bude podávána měsíčně, může 
být výrobek zařazen kdykoliv v průběhu 
kalendářního roku. Podle našeho názoru by tedy 
bylo možné, aby termín pro podání návrhu na nové 
výrobky nebo změnu stávajících nebyl stanoven 
vůbec. 

 18. § 9 odst. 1 až 3  
Není zřejmé, zda podává žadatel žádost za každý 
projekt zvlášť nebo za oba společně, a to ve všech 
bodech, které vyžadují dokladování dodávek, 
včetně počtu žáků a seznamu škol, měsíčních 
hlášení atd. 

Vysvětleno. 
Žadatel se bude hlásit do každého projektu zvlášť.  
Každá škola má možnost účastnit se jen jednoho projektu a 
v případě účasti v obou projektech si pro každý projekt vybrat 
jiného dodavatele.  

 19. § 9 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. a) 
Požadujeme, aby tento doklad mohl být předkládán 
v elektronické podobě. 

Vysvětleno. 
Současná podoba nařízení vlády umožňuje obě podoby, 
zpřesnění uvádí SZIF na formuláři žádosti.   

 20. § 9 odst. 5 písm. c) 
 Je požadováno opětovné předložení smlouvy 
s distributorem, kterou žadatel již jednou předložil 
při podání žádosti o schválení. Považujeme tento 
požadavek za nadbytečný. 

Akceptováno. 
Písm. c) bylo vypuštěno. 
 

 21. § 9 odst. 5 písm. f) 
 Obdobně jako je tomu v § 10, odst. (2), bod d) 
požadujeme, aby byla předkládána pouze kopie 
výpisu z účtu. 

Akceptováno. 
Bude předkládána pouze kopie výpisu. 
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 22. § 11 odst. 2 
Schválený žadatel zajistí, aby každá škola… 
používala plakát… Je problematické, jak bude 
postupováno v případě, kdy se škola zúčastní 
pouze jednoho projektu, nebo má jednoho 
dodavatele na ovoce a jiného na mléko (bude mít 
dva plakáty?), případně, zda by nebylo možné řešit 
propagaci jiným způsobem, který Evropská 
legislativa připouští („Členské státy mohou využívat 
jakékoliv vhodné prostředky k propagaci, jež 
mohou zahrnovat plakáty, specializované 
internetové stránky, grafické informační materiály, 
jakož i informační kampaně“). 

Vysvětleno. 
Bude pouze jeden plakát s označením Školní projekt Evropské 
unie (dle přílohy nařízení Komise 2017/40) pro oba projekty. 
Škola, která se účastní jednoho nebo obou projektů, bude mít 
vyvěšen tento plakát, který nechává zhotovit SZIF. 

 23. Příloha č. 1 
V přiložené tabulce je nově 3. skupina 
předefinována takto: 
„saláty, kdy se v jednom kelímku nebo sáčku 
nachází více druhů porcovaného ovoce nebo 
zeleniny“ 
V dosud platném znění byla tato skupina uvedena: 
„saláty, kdy se v jednom kelímku nebo sáčku 
nachází porcované ovoce nebo zelenina“, což 
byl požadavek Ovocnářské unie, kterému bylo 
v rámci předchozího připomínkového řízení 
vyhověno. 
Obdobně by se však stejné důvody pro změnu 
měly týkat i 4. skupiny – balení čerstvého ovoce a 
zeleniny, kdy se v jednom kelímku či sáčku nachází 
3 a více druhů neporcovaného drobného ovoce 
nebo zeleniny. 
Vzhledem k cenové volatilitě v odvětví ovoce a 
zeleniny bychom přivítali revizi výše podpor, které 
byly stanoveny již před rokem a nebyly po celou 
dobu měněny. 

Částečně akceptováno. 
Saláty byly v příloze č. 1 upraveny. 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Jednodruhové potraviny jsou ve skupině 1 a 2. 
 
 
 
 
Skupina 4. se týká více druhů v jednom balení. Pokud je jen 
jeden druh ovoce či zeleniny, spadá do skupiny 1., kde jsou 
ceny stanoveny i s přihlédnutím na balení.  
Výše podpor zatím upravovány nebudou. Limity začaly platit 
od tohoto školního roku a zatím nemáme zpětnou vazbu, jak 
se ujaly. Kdyby náhodou byly, tak by ve většině případů klesly. 

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



78 
 

 24. Příloha č. 1 
Protože se jedná o naprosto radikální změnu 
podmínek poskytování podpor pro dodávky mléka 
a mléčných výrobků žákům plnícím povinnou školní 
docházku, je nastavení jednotlivých skupin výrobků 
i výše jejich maximální podpory velmi důležité.  
Přestože skupiny výrobků jsou určeny v příslušné 
legislativě EU, je potřeba brát v úvahu určitá 
specifika tuzemské mlékárenské výroby a její 
technologické možnosti a podle toho nastavit 
sortiment výrobků pro naše podmínky. Týká se to 
především sortimentu podle čl. 23, tzn. skupiny č. 
2, kde by kromě jogurtů měly být i jogurty 
neobsahující laktózu a u čerstvých a tavených sýrů 
by mělo být rozlišení podle obsahu tuku a tomu 
přizpůsobena velikost porce.  
Výše maximální podpory požadujeme upravit tak, 
aby respektovala způsob výpočtu maximálních cen 
podporovaných výrobků, jak je pravidelně formou 
Cenového výměru stanovovalo MF. To znamená, 
že pro výpočet byla použita stávající výše národní 
podpory podle Přílohy k NV č. 205/2004 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů a podpora, kterou dosud 
poskytovala ze svých prostředků EU. K tomu jsme 
připočetli stanovenou maximální cenu, sníženou o 
DPH. Zároveň jsme však zohlednili vývoj trhu 
s mlékem, kde v druhé polovině roku 2016 začalo 
docházet k zotavování ceny farmářského mléka a 
je evidentní, že tento trend bude nadále 
pokračovat, což znamená, že cena mléka se 
v době, kdy výše podpory bude aktuální (školní rok 
2017/2018) dostane na výrazně vyšší úroveň, než 
tomu bylo v polovině roku 2016, kdy byly maximální 
ceny stanoveny (je předpokládáno 8,50–9,0 Kč/l.). 
Výsledky, včetně nového návrhu rozdělení výrobků 

Neakceptováno. 
Výše podpory na produkty, které budou dodávány žákům 
zdarma, již nemůže být stanovena cenovým výměrem (nejedná 
se o cenu, nýbrž o výši podpory). Stanovená podpora vychází 
z analýzy ÚZEI. 
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do skupin jsou uvedeny v následující tabulce. 
 25. Příloha č. 3 

Pro Přílohu č. 3 platí obdobné argumenty, jako pro 
výrobky v Příloze č. 2, tzn. určitá specifičnost české 
mlékárenské výroby, promítnutá do sortimentu 
výrobků, které lze do jednotlivých skupin zařadit 
s tím, že pro výrobky srovnatelné svojí výživovou 
hodnotou by měla být nastavena i tomu 
odpovídající srovnatelná velikost porce. Pro 
výrobky zařazené do tabulky v Příloze č. 3 by výše 
podpory měla představovat jen část nákladů na 
výrobek, protože tyto výrobky, podle ustanovení § 
2, odst. 5, budou žákům škol prodávány. Pro 
stanovení výše podpory byla jako podklad znovu 
použita výše maximální ceny (bez DPH), 
stanovená Cenovým výměrem MF. Stejně jako u 
Přílohy 2 byl do výše podpory promítnut vliv 
navýšení ceny mléka v nadcházejícím období. 
Takto stanovená výše podpory by následně měla 
být ještě ponížena o úhradu, která připadne žákům 
škol, resp. jejich rodičům. Například požadavek, 
který byl písemně uplatněn dopisem prezidenta PK 
ČR Mir. Tomana na p. nám. Šíra v září loňského 
roku, navrhoval výši úhrady žáka na 2,- Kč na 
každý z podporovaných výrobků. Výsledky – bez 
úhrady žáky - jsou uvedeny v následující tabulce. 

Neakceptováno. 
Cena bude stanovena cenovým výměrem Ministerstva financí. 
 

MK Fruit s.r.o. Bez připomínek.  
OVOCENTRUM 
V+V s.r.o. 

1. § 1 odst. b  
Je důležité bližší upřesnění kategorie středních 
škol. Jsou odborná učiliště končící maturitou, 
konzervatoře, víceleté gymnázia a podobně. 
Konkrétní specifikace skupiny předejde 
problémům, dezinformacím a zmatkům. 

Vysvětleno. 
Střední školy jsou definovány ve školském zákonu (zákon 
č. 561/2004 Sb.).  
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2. § 8 odst. 1  
Fond nejpozději do 1. září příslušného 
kalendářního roku oznámí každému schválenému 
žadateli minimální počet dodávek produktů za 
měsíc příslušného školního roku….   
Oznámení o minimálním počtu dodávek žadatel 
nutně potřebuje do 30. 6. příslušného roku 
z důvodů optimalizace a  plánování rozvozových 
linek, počtu  řidičů, a  celé související organizace 
včetně zajištění smluvních vztahů. Pokud by fond 
oznámil minimální počet později, žadatel může 
začít s dodávkami až v říjnu př. roku, z důvodu 
nemožnosti zodpovědně zajistit výše uvedené. 
Z důvodů logistických je vhodný sudý počet 
dodávek na školu za měsíc. Při stávajícím nároku a 
jemu podobným hodnotám doporučujeme zachovat 
2 dodávky za měsíc a to s ohledem na atraktivní 
komodity. 

Neakceptováno. 
Datum 1. 9. zůstane zachováno. Bude-li mít SZIF potřebné 
informace o penězích na daný školní rok k dispozici, může 
dodávky vypočítat dříve. 

3. § 5 odst. (6)  
Mléko a mléčné výrobky mohou být dodávány jako 
součást pravidelného školního stravování. 
Navrhujeme možnost dodávat vedle mléka i ovoce 
a zeleninu jako součást pravidelného stravování 
z důvodů kvalitnějšího uskladnění, vyložení 
rampou, převzetí jednou oprávněnou osobou a 
zjednodušení manipulace dodávek na škole a při 
výdeji. Řidiči mnohdy vynášejí produkty do vyšších 
pater školy, při navýšení cílové skupiny by se 
zjednodušila pracnost, zrychlily dodávky do škol a 
neobtěžovali učitelé, kteří dle jejich názoru mají učit 
a ne se zabývat manipulací a výdejem produktů. 

Vysvětleno. 
Ustanovení bude vypuštěno. 

4. § 8 odst. 2   
Fond do 20. října příslušného kalendářního roku 
oznámí každému schválenému žadateli limit na 

Neakceptováno. 
Pro dodávky během září je dán předběžný limit. Ten bývá nižší 
než limit roční. Pokud se žadatel vejde do předběžného limitu, 
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produkty na jednoho žáka pro příslušný školní rok. 
Žadatel potřebuje informaci o limitu před zahájením 
dodávek, nejpozději však v měsíci zahájení 
dodávek, žadatel má málo času na potvrzení 
předjednaných smluvních vztahů ve věci 
sortimentu a cen dodávaných produktů. Pokud by 
platil termín pro oznámení o limitu do 20.10. pak 
navrhujeme zahájit dodávky produktů od října 
příslušného roku. 

roční limit bude splněn. 

5. § 10 odst. 1 
snižuje se zde počet uplynulých období, za která 
podává žadatel žádost o poskytnutí podpory na 
DO; problémem je, že první navrhované období 
(1.9.-31.1.)  zasahuje do dvou kalendářních roků, tj. 
do dvou účetních období, což z hlediska účetního 
nelze.  V dosavadní úpravě období končí dnem 
31.12. Navrhujeme ponechat 3 období i z důvodu 
finanční zátěže schváleného žadatele. 

Vysvětleno. 
Na základě jednání s připomínkovými místy bylo dohodnuto, 
že bude ponecháno původní znění § 10 odst. 1. 
 

6. K příloze č. 1 
Navrhujeme nové přesnější stanovení - zvýšení 
maximální výše podpory u položek jahody ze 11,56  
na  14,50 Kč pomeranč – ze 7,43  na 8.5 Kč, 
banány ze 8,01 na 9,50 Kč, třešně ze 10,76 na 14 
Kč. Ve všech případech z důvodů průměrné 
gramáže dodaného kusu ovoce, 100 g. pomeranč, 
banán, jahody, třešně je velmi malá porce, v případě 
pomeranče i banánů se jedná o podřadné velikosti 
spíše k průmyslovému zpracování. 
Navrhujeme přidat skupinu  - balení čerstvého 
ovoce - drobné ovoce – maliny, borůvky, ostružiny 
samostatně nebo ve směsi za maximální výši 
podpory 19,-  O uvedené produkty je velký zájem, 
z důvodů jejich významu pro zdraví jsme některé 
dodávali a dle návrhu je nemůžeme dodávat. 

Neakceptováno. 
Ceny byly stanoveny na základě průměru producentských a 
dovozních cen s přidáním nákladů na balení a dopravu.  
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7. K příloze č. 2 
Navrhujeme nové přesnější stanovení - zvýšení 
maximální výše podpory u tvarohy 80 g. , čerstvé a 
tavené sýry 80 g a ostatní sýry 100 g. Navržená 
maximální výše podpory nepokryje ceny 
dodávaných kvalitních produktů 

Neakceptováno. 
Dle připomínek Ministerstva financí je cena u tavených sýrů 
příliš vysoká, cena tedy nebude zvyšována. 

OZ BRÁZDA 
s.r.o. 

Bez připomínek.  

TOKO AGRI 
a.s. 

1. Zachovat maximálně 2 závozy v měsíci - školy si 
při vyšší četnosti stěžují na vysokou 
administrativní zátěž a také to výrazně zvyšuje 
náklady na distribuci a tím pádem ubírá z ceny 
ovoce (mléka) které lze dětem dodávat 

Vysvětleno. 
Počet dodávek vyhlašuje SZIF na začátku školního roku. 
V nařízení není stanoveno, že není stanoven konkrétní počet 
závozů, pouze že mají být max. 2 porce v 1 závozu. Nelze 
zaručit zachování max. 2 závozů, to závisí na rozpočtu. Ve výši 
podpory jsou zakalkulovány i náklady na dopravu každé 
jednotlivé porce.  

 2. Velmi vítáme zařazení 2. stupně do programu 
Ovoce do škol - a doufáme že bude adekvátně 
přihlédnuto k navýšení finančních prostředků aby 
nedošlo ke snižování kvality či pestrosti dodávek 
ovoce či zeleniny 

Vysvětleno. 
Pokud nedojde k navýšení finančních prostředků, bude 
zredukována cílová skupina zpět na 1. stupeň, aby nedošlo ke 
snížení počtu porcí na žáka a omezení sortimentu.  

 3. Navrhujeme, aby byl zvýšen limit na zpracované 
ovoce a zeleninu v podobě šťáv a protlaků na 
50% 

Neakceptováno. 
Projekt je zaměřen především na čerstvé ovoce a zeleninu, 
které by děti měly konzumovat především. Zpracované ovoce 
a zelenina jsou pouze doplněním sortimentu.  

 4. Navrhujeme, aby byl zrušen požadavek na 
distributora, kterého si žadatel musí zajistit - 
kontrola na základě zaplacených faktur za 
dodávky je zbytečná a to z důvodu jasného 
stanovení příspěvku na žáka na rok. Škola 
potvrzuje přijetí daného počtu porcí, včetně jejich 
gramáže a určení druhu, lze tak při kontrole zjistit 
zda žadatel dodal potřebný počet porcí a při 

Neakceptováno.  
Výše podpory je maximální, skutečná cena produktů může být 
i nižší, proplácena je na základě faktury.  
Zda nebyl přečerpán limit na žáka, zjistí SZIF až po kontrole 
poslední žádosti daného roku (žádost za červen – září 
následujícího roku).  
Kdyby byl zohledněn pouze limit na žáka, nebylo by možné 
ověřit, jakou částku za produkty žadatel vydal (chybí faktura a 
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maximální ceně ovoce či zeleniny (mléčného 
výrobku) si i spočítat zde limit zcela vyčerpal či 
nikoliv. Krok s distributorem jen zvyšuje 
administrativní zátěž žadatele a nic zásadního 
neprokazuje. 

výpis z účtu). 
Čl. 4 odst. 6 nařízení komise 2017/39 stanoví: „Částky 
v žádostech o podporu se dokládají písemnými doklady, 
v nichž se uvádí cena dodaných produktů, spolu s potvrzením 
nebo dokladem o zaplacení.“. 
Čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení komise 2017/39 stanoví, že 
podpora na produkty se vyplácí pouze po předložení stvrzenky 
na skutečně dodaná nebo distribuovaná množství (písm. b) – 
připouští náhradní doklad v případě standardních stupnic 
jednotkových nákladů, paušálního financování apod.)  
Na základě formulace ohledně stvrzenky v nařízení komise 
2017/39 tedy vyvozujeme, že se jedná o doklad prokazující 
výši nákladů a ne množství dodaných porcí. 

 5. Navrhujeme, aby dodané produkty z 
ekologického zemědělství byli ve výši příspěvku 
nějak finančně zvýhodněny - jsou už z podstaty 
věci vždy dražší oproti běžnému ovoci či 
mléčným výrobkům. Pokud toto nebude 
zavedeno, nikdo z žadatelů nebude produkty 
ekologického zemědělství dodávat právě proto, 
že bude výhodnější dodávat levnější - konvenční 
potraviny. Váše příspěvku by mohla být 
rozdělena například tak, že pokud bude 
stanoven roční příspěvek na žáka ve výši 400Kč, 
žadatel jej obdrží jen v případě že 25% 
dodaných porcí bude z ekologického 
zemědělství - pokud tomu tak nebude (nedodá 
například žádný) bude mu o tyto procenta 
příspěvek krácen, tedy ve výsledku obdrží jen 
300Kč za rok na žáka. Pokud dodá jen část z 
25%, získá o poměrnou část více než kdyby 
nedodal nic. 

Neakceptováno. 
Produkty ekologického zemědělství jsou už zvýhodněny vyšší 
výší podpory oproti produktům v konvenční a integrované 
produkci. Záleží na každém žadateli (popř. škole), jaké 
produkty bude dodávat.  
Výše podpory na produkty ekologického zemědělství jsou 
uvedeny v přílohách a jsou vyšší než výše podpory na 
produkty z konvenční a či integrované produkce.  
Výše příspěvku (limitu) na žáka je stanovena na začátku roku 
podle finančních prostředků přidělených na daný školní rok a 
počtu žáků přihlášených do projektu. Tuto částku (v průměru 
činí 320,-) nelze v průběhu roku snižovat.  
Pokud by byl nastaven nějaký poměr, krácení by probíhalo na 
základě stanovení max. % produktů konvenčních. Co by 
žadatel dodal navíc = o to dodal bioproduktů měně, by se mu 
krátilo z podpory (obdoba krácení u šťáviček a země původu). 

 6. Dále prosím, aby po schválení tohoto materiálu 
byly co nejrychleji předloženy nám žadatelům, 

Vysvětleno. 
Podmínky jsou stanoveny v tomto návrhu nařízení vlády.  
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případně subjektům sděleny alespoň rámcově 
nově zavedení podmínky, hlavně u projektu 
Mléko do škol. Změna je zde razantní a musíme 
být školám schopni vysvětlit nové fungování 
programů v nadcházejícím roce! S touto změnou 
také budeme nuceni změnit s každou školou 
smlouvu (pokud se přihlásíme také pro distribuci 
mléka) a v té musíme definovat náš závazek, jak 
budeme vlastně dodávat a co. Do konce 
školního roku zbydou necelé 3 měsíce od 
schválení a při poštu stovek škol, to bude velmi 
náročný úkol. 

Wastex, spol. s. 
r.o. 

Bez připomínek.  

ZEMKO, spol. s 
r.o. 

Bez připomínek.  

ZEO TRADE, 
s.r.o. 

Bez připomínek.  

PRO-BIO – 
Svaz 
ekologických 
zemědělců, z.s. 

1. Navrhujeme pro ekologické produkty 
následující úpravu sazeb u mléčných produktů 
(červeně), vycházející z naší zkušenosti v rámci 
sektoru, kdy cílem by mělo být podpořit 
zejména regionální producenty biopotravin 
k dodávkám v rámci svého regionu.  
Bohužel právě menším regionálním 
producentům vznikají vyšší náklady na obalové 
materiály, které bioprodukty neúměrně 
prodražují (v porovnání s konvenčními produkty 
z větších mlékáren, které mohou získat 
významnou úsporu v množství obalových 
materiálů). 

Neakceptováno. 
Příloha byla upravena na základě dat získaných od ÚZEI. 

2. Dále bychom navrhovali stanovit v návaznosti Neakceptováno.  
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na Akční plán pro ekologické zemědělství i 
povinný % podíl biopotravin dodávaných do 
škol v rámci uzavřených smluv. Velmi by to 
napomohlo odbytu biopotravin a prosazení 
biopotravin do veřejného stravování, což je 
mimo jiné i priorita AP a v okolních státech 
využívají právě tyto podpory k integraci 
bioprodukce do veřejného stravování. 
Navrhujeme zavést realistický podíl stanovený 
např. na 3% dodávek. 

Tento projekt je zaměřen na stravovací návyky dětí a tím 
obecně na ovoce, zeleninu a mléko, ne pouze a přímo na 
ekologické produkty. Na to jsou jiné projekty.  
17250: Funkčnost zavádění procentuálního zastoupení 
biopotravin ve školním stravování je třeba nejprve ověřit na 
dobrovolné bázi (v připravovaném projektu zavádění 
biopotravin do školního stravování). 
     

Bioinstitut, o.p.s. Bez připomínek.  
spolek BioSad Bez připomínek.  
Českomoravský 
svaz 
mlékárenský 

Bez připomínek.  

Tatra Hlinsko 1. Nařízení EU 1308/2013 ve znění novely EU 
791/2016 stanovuje v čl. 23. odst. 6 a v souvislosti 
v příloze č. V. (téže) definici Mléčných nápojů 
určených pro školní program jako Mléčné nápoje s 
kakaem, ovocnou šťávou či ochucené přírodním 
aromatem, bez přidaného cukru, soli, tuku, sladidel 
a zvýrazňovačů chuti. Čl. 26. odst. 6 dále stanoví, 
že jednotlivé členské státy si prováděcím 
předpisem mohou stanovit, že tyto Mléčné nápoje 
mohou obsahovat omezená množství přidaného 
cukru (tuku, soli atd.).  
a) Existuje v současné době či je plánováno 

vydání českého prováděcího předpisu, který 
umožní nařízením EU předpokládané výjimky 
pro omezená množství přidaného cukru? 

b) Výše citované nařízení EU definuje mléčný 
ochucený nápoj, jako nápoj ochucený ovocnou 
šťávou, kakaem nebo přírodním aromatem, 

Vysvětleno. 
Ad a) Není plánováno vydání takového předpisu. Maximální 
množství přidaného cukru je stanoveno v čl. 10 nařízení 
komise 2017/40 na 7 % u mléčných výrobků dle přílohy V. a 
vyhláškou 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, kde je stanoveno 
maximální množství cukru v mléčných výrobcích na 11% 
celkem. 
 
Ad b) Nesplňuje, mléčný nápoj může obsahovat pouze přírodní 
aromata. 
 
 

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



86 
 

s tím že nesmí obsahovat přidaný cukr, sůl, tuk, 
sladidla a zvýrazňovače chuti. Splňuje tyto 
podmínky mléčný nápoj, který bude ochucen 
současně jak přírodním, tak nepřírodním 
aromatem? 

2. Návrh nařízení vlády předpokládá (např. již 
v poznámkách pod čarou na straně 1) vydání 
prováděcího nařízení Komise pro stanovení 
pravidel uplatňování nařízení Komise EU 
1308/2013. 
V souvislosti k návrhu nařízení vlády: 
Bude předpokládané prováděcí nařízení komise 
upravovat množství možného přidaného cukru 
v mléčných nápojích? 
Dle zatím stávající úpravy bylo možné do mléčných 
nápojů v rámci školního programu přidat až 7 
gramů přidaného cukru. Pokud by mléčné nápoje 
v rámci školního programu mohly být ochuceny jen 
ovocnou šťávou a přírodními aromaty, bez 
možnosti přidání omezeného množství cukru. Bude 
mít toto nařízení zcela opačný efekt na konzumaci 
mléčných výrobků u dětí a mládeže. Takto „nově 
definované“ mléčné nápoje nejsou dle našich testů 
chuťově dobré a lze s jistotou předpokládat, že je 
děti nebudou konzumovat, a tedy místo podpory 
stravovacích návyků zahrnujících konzumaci 
mléčných výrobků a nápojů, bude dosáhnuto zcela 
opačného efektu – odrazení dětí od konzumace 
mléčných výrobků. S možností přidaného cukru 
počítala nejen současná úprava školního 
programu, ale zároveň s tím počítá i nově přijatá 
tzv. Pamlsková vyhláška (která byla přijata mimo 
jiné za účelem odstranění přeslazených výrobků ze 
škol), kdy umožňuje, aby v mléčných nápojích bylo 

Vysvětleno. 
Maximální množství přidaného cukru je stanoveno v čl. 10 
nařízení komise 2017/40 na 7 % u mléčných výrobků dle 
přílohy V. a vyhláškou 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, kde je 
stanoveno maximální množství cukru v mléčných výrobcích na 
11%. 
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maximálně celkově 11 gramů cukrů. 
Navrhujeme tedy, aby byla zachována možnost 
přidání omezeného množství cukru do 
mléčných nápojů, tak jak předpokládá odst. 6 
čl. 23 nařízení Komise, např. zapracováním do 
návrhu nařízení odkazu na „Pamlskovou 
vyhlášku“ jako předpisu umožňující výjimku; 
3. K § 1 písm. b)  
Písm. b) definuje okruh žáků (koncových příjemců 
produktů z programu). 
Nově v definici chybí mateřské školy, ačkoliv bod 
1.4 důvodové zprávy s tím počítá. 
Navrhujeme tedy, aby byly zde výslovně 
uvedeni i žáci mateřských škol, tak jak tomu je 
doposud. 

Neakceptováno.  
Mateřské školy nebudou zahrnuty do cílové skupiny (kolize 
s MŠMT a spotřebním košem). 
Odůvodnění bylo v tomto smyslu upraveno. 

4. K § 2 odst. 5  
§ 2 odst. 5 stanoví, že mléčný výrobek musí být 
žákům podán v souladu s cenovou regulací 
uplatněnou dle zákona o cenách. 
Kdo a jakým způsobem bude určovat ceny? 

Vysvětleno. 
Ceny bude stanovovat Ministerstvo financí prostřednictvím 
cenového výměru, jak tomu bylo doposud.  

5. K § 5 odst. 1  
§ 5 odst. 1 nařízení vlády v souvislosti s přílohou č. 
2 a č. 3 určuje maximální výši podpory 
(připomínkující se zde nevěnuje podpoře pro 
ekologické zemědělství). 
V  přílohách uvedená maximální podpora je 
podporou národní, evropskou nebo celkovou 
obsahující obě podpory dohromady? 
V současné době je maximální výše podpory 
nastavena zcela nedostatečně, kdy nepokryje ani 
výrobní náklady a náklady na distribuci do škol. Při 
zachování těchto hodnot nemá pro výrobce smysl 
se do školního programu zapojovat, což by 

Neakceptováno.  
Podpora je celková, tedy jak evropská tak i česká (další jiná 
podpora už není). Ceny byly vypočteny ÚZEI.  
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znamenalo opět opačný efekt, než jakého má 
školní program dosáhnout, tedy podpory 
konzumace mléčných výrobků 
Navrhujeme tedy, aby:  
• maximální výše podpory v příloze č. 1, 

skupina 1. - konzumní mléka 250ml – byla 
8,90 Kč/porce; 

• maximální výše podpory v příloze č. 3, 
skupina 3. - ochucené mléčné výrobky 
250ml – byla 9,80 Kč/porce - výše maximální 
podpory by se pak ponížila o částku, která bude 
hrazena žáky. Jelikož v současné době částku 
hrazenou žáky neznáme, je cena zde uvedená, 
cenou celkovou pokrývající veškeré náklady 
výrobce; 

• v přílohách byla uvedena jak národní, tak 
evropská podpora, aby bylo jasné jaká je 
celková výše podpory. 

6. K § 6 odst. 3  
§ 6 odst. 3 nařízení vlády definuje závoz produktů 
do škol jako dodání maximálně 2 porcí na žáka 
najednou do každé školy. 
Kolik produktů bude žák moci maximálně za týden 
obdržet? 
Toto omezení absolutně nedává smysl pro trvanlivé 
výrobky (mléčné nápoje) a bude zbytečně 
komplikovat zásobování, kdy škola bude muset 
odbavit např. místo jednoho závozu za měsíc 
několik závozů týdně. Závozy probíhají ve frekvenci 
domluvené se školami, tak jak jim to nejvíce 
vyhovuje. Tato podmínka by zároveň dále zdražila 
výrobní a distribuční náklady produktů, které by 
musel výrobce promítnout do ceny nebo od 
projektu školního programu opustit což by opět 

Neakceptováno. 
Preference je čerstvých mléčných výrobků, pro trvanlivé 
výrobky škola často nemá vhodné skladovací prostory.  
Maximální omezení není stanoveno – stanoven je minimální 
počet dodávek na měsíc. 
Vychází to cca 1 porce na týden na žáka u mléka a 1 porce na 
týden na žáka u ovoce a zeleniny.  
Smyslem není stanovit počet dodávek za týden, bude 
stanoven limit na žáka a minimální počet dodávek.  I na 
základě zkušeností v současném OZDŠ trváme na zachování 
maximálního počtu porcí na jeden závoz.  
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mělo opačný než zamýšlený efekt. 
Navrhujeme tedy, aby nebylo omezeno 
maximální množství produktů na jeden závoz. 
7. K § 6 odst. 5 a (§ 8 odst. 5 písm. c)  
Ustanovení stanoví povinnost žadatele předložit 
alespoň jednu smlouvu s distributorem a dále zřídit 
pro tyto potřeby samostatný účet. Viz dále bod 10) 
připomínek. 
Jak návrh vládního nařízení definuje distributory? 
Smlouvy s distributory obsahují obchodní tajemství, 
které je žadatel povinen chránit. Proto je zcela 
nepřípustné, aby tyto smlouvy žadatel zveřejňoval, 
zároveň připomínkující nevidí žádný efekt, kterého 
tímto bude dosaženo. Nutno rovněž podotknou, že 
ne všichni výrobci/dodavatelé využívají služeb 
distributorů, je tedy nelogické, aby byli nuceni 
k využívání služeb distributorů. 
Dále nevidíme důvod pro potřebu vedení 
samostatného účtu. Toto opět jen navýší náklady 
na celý projekt pro výrobce. 
Navrhujeme tedy, aby povinnost předkládat 
smlouvy s distributory a vést samostatný účet 
byla vypuštěna. 

Akceptováno částečně. 
Bankovní účty a platby z bankovních účtů musí zůstat 
zachovány. Bankovní účet však nemusí sloužit jen potřebám 
projektu. Číslo účtu bude žadatel uvádět na formuláři žádosti o 
schválení.  
Smlouvy s distributory sloužící potřebám projektu,  neobsahují 
žádné obchodní tajemství. 

8. K § 7 odst. 3  
Odst. 3 upravuje plán doprovodných vzdělávacích 
akcí, který má být odsouhlasen do 31.12. 
Kdy začnou probíhat doprovodné akce – až po 1. 
lednu? 

Neakceptováno. 
Povinností žadatele není provádět doprovodná opatření po 
celý rok. Kdy s jejich prováděním začne, záleží na jeho 
uvážení.  
Vysvětlení ohledně termínů viz připomínka COME vending  
č. 2. 

9. K § 8 odst. 1  
Odst. 1 stanovuje měsíční limity na produkty na 
žáka a sankce za nedodržení minimálních 
dodávek. 

Vysvětleno. 
Předběžný limit a krácení za nedodržení min. počtu dodávek 
spolu nesouvisí. Předběžný limit na produkty platí od začátku 
školního roku do vyhlášení ročního limitu (září), min. počet 
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Současná formulace v odstavci jedna se týká jen 
předběžného limitu, nicméně sankcí za nedodržení 
minimálních dávek dle předběžného limitu, je 
krácení peněžního plnění v rámci celého školního 
roku, ne-jen tedy za období účinnosti předběžného 
limitu. 
Navrhujeme tedy, aby tato sankce byla 
vztáhnuta jen na období účinnosti předběžného 
limitu. 

dodávek musí být dodržen po celý školní rok každý měsíc. 

10. K § 9 odst. 5 písm. e) 
Písm. e) upravuje fakturaci jednotlivým školám. 
Je zde tedy požadavek, aby školám bylo 
fakturováno pouze prostřednictvím distributorů? 
Ve vztahu k bodu 8) těchto připomínek, je 
neakceptovatelné, aby za výrobce/dodavatele 
figuroval na faktuře distributor. 
Navrhujeme tedy, aby tato povinnost byla 
přeformulována, tak že distributor bude 
poskytovat soupis dodacích listů nebo jiných 
dokladů dokazujících dodávku, nikoliv faktur. 
Dále navrhujeme, aby tento soupis byl 
poskytován v elektronické souhrnné či 
sumarizované podobě, jelikož v opačném 
případě by se jednalo každý měsíc o stovky 
papírů, což by opět navýšilo náklady na 
distribuci. 

Vysvětleno. 
Též u mlékáren bude mít distributor stejný význam jako  
u ovoce a zeleniny do škol. Jelikož se neochucené výrobky 
budou dodávat žákům zdarma (distributor ani mlékárna školám 
nic fakturovat nebude) a definovanou máme pouze maximální 
výši podpory (ne pevnou), je třeba doložit částku (nejen 
potvrzení o dodávce), na kterou má být poskytnuta podpora. 
K doložení této částky slouží faktura vystavená distributorem 
na částku zahrnující produkty i dopravu. Kromě toho tato 
částka musí být žadatelem uhrazena před podáním žádosti  
o podporu (IA čl. 4 odst. 6).  
V případě ochucených mléčných výrobků faktury  
od distributora nejsou požadovány viz připomínka SZIF č. 29 
k písm. e), jelikož vyplácíme pevnou částku na kus dodaného 
výrobku. 
 

11. K bodu 3.2 odůvodnění 
Poslední věta uvádí, že se nepředpokládá 
navýšení nákladů v podnikatelské sféře. 
S tímto zcela nesouhlasíme, jak je již uvedeno výše 
zamýšlené změny zcela jistě navýší výrobní a 
distribuční náklady, a to z důvodů: zvýšené 
množství závozů, nutnost vývoje nových receptur, 
vyšší výrobní náklady nových receptur. 

Vysvětleno. 
Účast je dobrovolná a je na zvážení každého subjektu, zda je 
pro něj ekonomicky výhodné se zapojit.  

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



91 
 

12. V případě bezplatného poskytování některých 
výrobků v rámci školního programu (neochucené 
mléčné výrobky) vzniká výrobci stále povinnost 
odvést DPH. 
Navrhujeme tedy, aby výše DPH, které bude 
muset výrobce stále odvést byla promítnuta do 
výše podpory viz bod 5) těchto připomínek. 

Neakceptováno. 
Výše DPH je do výše podpory již promítnuta (marže). DPH 
není podle právních předpisů Evropské unie uznatelným 
nákladem.  

Madeta a.s. Bez připomínek.  
Polabské 
mlékárny a.s. 

Bez připomínek.  

Adante s.r.o. Bez připomínek.  
V Praze dne 2. června 2017 
Vypracovala: JUDr. Martina Žnivová 
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