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IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

OBECNÁ ČÁST 
 

 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení 

některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, 
zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády 
č. 157/2014 Sb.  
 
1.2 Definice problému 

 
V rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie běží projekt „Ovoce a zelenina 

do škol“ (dále jen „projekt“), který má pomáhat zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny, 
zamezit obezitě dětí a zlepšit jejich stravovací návyky. Projekt je v České republice úspěšně 
implementován od školního roku 2009/2010 a je zaměřen na žáky prvního stupně základních 
škol včetně žáků z přípravných tříd.  

 
Od školního roku 2014/2015 je možné proplácet i náklady na doprovodná opatření 

(např. exkurze do zemědělských podniků a podniků zaměřených na zpracování a prodej 
ovoce a zeleniny, odborné přednášky a vzdělávací akce, ochutnávky ovoce a zeleniny 
a produktů z ovoce a zeleniny, soutěže propagující spotřebu ovoce a zeleniny, činnosti 
na školním pozemku), která mají dětem ovoce a zeleninu zatraktivnit a povzbudit 
je ke konzumaci.  

 
Pro zefektivnění projektu, lepší využití financí a navýšení počtu porcí na žáka, popř. 

udržení počtu porcí na stejné úrovni při neustále se zvyšujícím počtu žáků v cílové 
skupině přihlášených do projektu, je třeba stanovit velikost porce a výši podpory na porci. 
I Evropská komise do budoucna počítá s tím, že bude hradit pouze určitou výši ceny za porci 
a Česká republika je jedním z mála členských států, který nemá tyto limity nastaveny. Také 
počet dětí přihlášených do projektu se zvyšuje (zvyšuje se počet přihlášených škol i počet 
dětí ve třídách), přičemž finanční prostředky z Evropské unie zůstávají prozatím na stejné 
úrovni.  

 
Také je zde snaha o sjednocení velikosti porce tak, aby nedocházelo k příliš velkým 

rozdílům porcí dodávaného ovoce (např. jeden žadatel dodá jedno jablko a druhý 1-2 cherry 
rajčata), a tím ke znevýhodnění některých škol a dětí.  

 
Úprava doprovodných opatření vychází ze zkušenosti jejich implementace v loňském 

školním roce a z úpravy předpisů Evropské unie.  
 
V současné době je v rámci projektu schváleno na 28 žadatelů, z nichž pouze 

17 žadatelů je aktivních a dodává produkty do škol. Je proto třeba vyřešit odebrání uznání 
těmto neaktivním žadatelům.  

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

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

 
Nedílnou součástí novelizačního procesu je revize současného textu, upřesnění 

a doplnění pojmů a úprava požadavků vyplývajících z dlouhodobé implementace tohoto 
předpisu a na základě nových předpisů Evropské unie.  

 
Novela nařízení vlády by měla vejít v účinnost již pro školní rok 2016/2017. Je proto 

nezbytné, aby vlastní schvalovací proces proběhl v co nejkratším termínu. Noví žadatelé 
si podávají žádost o schválení do 31. března. Vzhledem k pozdějšímu termínu schválení 
novely je třeba přechodným ustanovením posunout tento termín.  
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  

 
Platnou právní úpravu tvoří přímo aplikovatelné předpisy Evropské unie v oblasti 

společné organizace zemědělských trhů a jejich následné promítnutí do režimu poskytnutí 
finanční podpory. Těmito obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie 
jsou: 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení 
Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, 
v platném znění,  

 nařízení 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,  

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247 ze dne 17. prosince 2015, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud 
jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny 
a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“,  

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se 
stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, 
výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, a 
kterým se stanoví orientační přidělení podpory.  

 
Tyto předpisy se adaptují do národní právního řádu (nařízení vlády) tak, aby byla 

doplněna ustanovení, která vyžadují určitou součinnost členského státu a bez kterých by 
jejich přímá aplikace nebyla proveditelná.  

 
Národním předpisem je nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých 

podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny 
a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb. 

 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 
Dotčenými subjekty jsou: 

 školy – žáci prvního stupně základních škol a speciálních základních škol, včetně 
přípravných tříd a přípravných stupňů,  

 schválení dodavatelé a jejich distributoři,  

 Fond.  
 
1.5 Popis cílového stavu 
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Pro zefektivnění projektu, tedy lepší využití finančních prostředků, sjednocení 
velikosti porcí a navýšení počtu porcí na žáka, popř. udržení počtu porcí na stejné úrovni při 
neustále se zvyšujícím počtu žáků cílové skupiny přihlášených do projektu, se stanoví 
velikost a výše podpory na porci. Pro podporu české produkce se upravuje seznam 
produktů.  

 
Upravují se doprovodná opatření podle zkušeností z jejich implementace v loňském 

školním roce a podle úpravy předpisů Evropské unie.  
 
Česká republika se snaží o vyšší četnost podávání ovoce a zeleniny dětem, která 

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

 
Dále je třeba vyřešit problematiku schválených žadatelů, kteří jsou v projektu 

neaktivní a představují tak pouze administrativní zátěž projektu.  
 
1.6 Zhodnocení rizika 

 
V případě, že by nedošlo k uvedené změně nařízení vlády, muselo by být ze strany 

České republiky aplikováno původní nařízení vlády, které nestanovuje maximální výši 
podpory na porci či velikost porce. Zcela na dodavatelích by tak bylo, jaké ceny si budou 
účtovat, jak veliké porce budou dodávat a jak často (minimum dodávek určuje Fond). 
Nedošlo by tudíž k zefektivnění realizace projektu ani využití financí, přičemž by existovalo 
riziko, že počet dodávek klesne na 1, max. 2 dodávky za měsíc (v současnosti zaváží někteří 
žadatelé i 4x za měsíc).  

 
Může se také stát, že při stanovení výše podpory a velikosti porce někteří schválení 

žadatelé z projektu odejdou z důvodu nižší výhodnosti dodávek. Na druhou stranu se počet 
schválených žadatelů také navyšuje.  

 
 

2. Návrh variant řešení 
 
2.1 Varianty regulatorně-technického řešení 

 
Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatorně-

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

 
Bez legislativní úpravy není možné poskytovat podpory na ovoce a zeleninu 

a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních. Přijetí zcela 
nového nařízení vlády není nutné, neboť stávající znění nařízení vlády po zapracování změn 
představuje dostatečnou právní úpravu, se kterou je odborná veřejnost zvyklá pracovat. 

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

 
V případě zachování současné podoby nařízení vlády č. 478/2009 Sb. nebudou 

stanoveny limity na porci (velikost a výše podpory) a nebude umožněno navýšení počtu 
porcí. Nedojde tak k zefektivnění projektu.  
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Vzhledem k různým podmínkám na implementaci projektu v členských státech 
je předpis Evropské unie formulován obecně.  

 
Varianta 2 – příprava novely nařízení vlády  

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

identifikovaného problému, a to zpracovat návrh novely nařízení vlády č. 478/2009 Sb., která 
umožní stanovení velikosti a výše podpory na porci, sjednocení velikosti porcí a možné 
navýšení počtu porcí na žáka. Předkládané řešení by mělo také přispět k zefektivnění 
projektu, lepšímu využití financí, většímu využívání místních trhů, snížení poklesu spotřeby 
ovoce a zeleniny, zlepšení správných stravovacích návyků u dětí a tím k zamezení stále se 
zvyšující četnosti vzniku dětské obezity. Předpokládá se, že tato varianta řešení je řešením 
dlouhodobým. 

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

 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

 
Variantu 1 nelze využít z důvodů uvedených v bodě 2.2. 
 
V případě zachování současné podoby nařízení vlády č. 478/2009 Sb. bez stanovení 

velikosti a výše podpory na porci, nebude možné projekt zefektivnit, sjednotit porce a navýšit 
jejich množství.  

 
Varianta 2 nepředpokládá zvýšené finanční dopady, přinese možnost více podpořit 

české pěstitele, navýšit počet porcí pro děti a sjednotit velikost porcí. Předpokládají 
se pozitivní sociální dopady.  

 
Od školního roku 2014/2015 se navýšila podpora Evropské unie pro projekt 

pro všechny členské státy na 150 mil EUR, čímž se navýšila i podpora pro jednotlivé členské 
státy a změnila se míra spolufinancování Evropskou unií. Pro Českou republiku se minimální 
podpora navýšila na 3 124 660 EUR (cca 85 700 tis. Kč) při počtu 480 495 dětí a míra 
spolufinancování se změnila na 88 % (88 % hradí Evropská unie, zbývajících 12 % 
jde z národního rozpočtu České republiky). Česká republika přispívá i vyšší částkou, 
a to do výše 60 mil. Kč.  

 
O konečné výši přidělených financí rozhoduje Evropská komise podle žádostí 

přihlášených členských států na daný školní rok.  
 
Pro školní rok 2013/2014 činila celková podpora pro projekt 144 666 tis. Kč, z čehož 

73 % (cca 105 606 tis. Kč) bylo poskytnuto z prostředků Evropské unie. Z rozpočtu České 
republiky činilo spolufinancování 39 060 tis. Kč, tedy 27 % celkové podpory (při kurzu 
25,151 Kč/EUR). Počet dětí přihlášených do projektu byl 456 tis. dětí.  

 
Ve školním roce 2014/2015 činila celková podpora na projekt 190,5 mil. Kč 

pro 509 tis. přihlášených dětí. Z toho příspěvek z Unie byl 150,5 mil. Kč a Česká republika 
přispěla 40 mil. Kč (což je o 20 mil. Kč víc, než je povinný příspěvek).  
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Ve školním roce 2015/2016 činí příspěvek z Unie 134 mil. Kč pro cca 540 tis. 
přihlášených dětí. Proto Česká republika přispívá 60 mil. Kč (povinnost je 18 mil. Kč), aby byl 
vyrovnaný limit na dítě.  

 
3.2 Náklady 

 
Přijetí varianty 2 nepředpokládá zvýšené finanční dopady na státní rozpočet 

a na ostatní veřejné rozpočty, ani dopady na životní prostředí. Přijetí varianty 2 by nemělo 
přinést navýšení nákladů v podnikatelské sféře.  

 
Navrhovaná novela nařízení vlády si nevyžádá zvýšené finanční nároky na státní 

rozpočet. Pro školní rok 2014/2015 činil podíl České republiky na projekt 40 mil. Kč z celkové 
sumy 190,5 mil. Kč (příspěvek Evropské unie činil 150,5 mil. Kč) a počet přihlášených dětí 
byl 509 tis. Ve školním roce 2015/2016 je do projektu přihlášeno 539 747 dětí, příspěvek 
z Evropské unie je 134 mil. Kč a Česká republika dobrovolně navýšila svůj podíl na 60 mil. 
Kč, aby byl přibližně zachován limit na žáka.  

 

3.3 Přínosy 

Přijetí varianty 2 přinese možnost zefektivnit projekt, sjednotit velikost porce, navýšit 
počet porcí a četnost podávání ovoce a zeleniny dětem.  

 
Návrh nařízení vlády předpokládá kladné sociální dopady ve smyslu zlepšení 

zdravotního stavu a zlepšení zdravých stravovacích návyků u dětí v České republice.  
 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant  
 
Volba varianty 1 („nulové“) by znamenala, že nebude umožněno stanovit velikost 

a výši podpory na porci, sjednotit velikost porcí a navýšit počet porcí. Varianta 1 nebude mít 
žádný přínos. Naopak by mohlo dojít ke snížení dodávek.  

 
Přijetí varianty 2 nepovede ke zvýšení veřejných nákladů, bude mít naopak přínos 

pro školy a děti.  
 
 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 

VARIANTA PŘÍNOSY NÁKLADY 

Varianta 1 
„nulová“ 

Beze změn  0 

Varianta 2 

Možnost stanovit velikost a výši 
podpory na porci, sjednotit velikost 
porce a navýšit počet porcí.  
Pozitivní sociální dopady.  

0 

 
Náklady „0“ – novelou nedojde ke zvýšení nákladů, půjde o nulovou změnu nákladů. 
 
Po zvážení všech skutečností se jeví jako nejvhodnější varianta 2 – novela nařízení 

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

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

 
 

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

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

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

má rozsáhlé zkušenosti z několikaleté administrace různých režimů podpor.  
 
Odvolacím orgánem je Ministerstvo zemědělství. 
 

 
6. Přezkum účinnosti regulace 

 
Pro regulaci vytčené oblasti byla zvolena legislativní forma a ta ze své podstaty 

má svá specifika při hodnocení efektivity. Od roku 2009, kdy je nařízení vlády v platnosti, 
se ukázalo, že je příslušná právní úprava účinná. Problematika stanovení podmínek 
pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem 
ve vzdělávacích zařízeních souvisí s přímo použitelnými předpisy Evropské unie. 
K přezkumu účinnosti dochází v návaznosti na případné změny v této oblasti na úrovni 
Evropské unie. 

 
 

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

projednán s dotčenými odbornými útvary resortu Ministerstva zemědělství a Fondu.  
Způsob nastavení limitu (velikost a výše podpory) porce byl konzultován 

s Ministerstvem financí. Z jednání vyplynulo, že nastavení limitů nelze řešit cenovou regulací, 
ale jedná se o limit podpory, jehož nastavení (způsob a výše) je zcela na MZe.  

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

 
Zdroje dat pro návrh nařízení vlády:  

 předpis Evropské unie,  

 studie, kterou vypracoval ÚZEI, 

 zkušenosti z implementace projektu, výsledky z kontrol kontrolních orgánů.  
 

Návrh nařízení vlády byl v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu 
s čl. 13 Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy. Návrh 
nařízení vlády byl rovněž zaslán odborným institucím a zájmovým subjektům, kteří k jeho 
znění nemají zásadní výhrady. 

 
 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Jméno a příjmení: Ing. Jitka Mašková 
Funkce:  referent 
Útvar:    odbor rostlinných komodit - 17220 
Telefon:  221 812 278  
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e-mail:   jitka.maskova@mze.cz 
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

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

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

zákona o zemědělství, a rovněž je v souladu s § 1 odst. 3 zákona o Státním zemědělském 
intervenčním fondu. 

 
 

Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 
 

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

 
Předkládaný návrh nařízení vlády je v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie: 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení 
Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, 
v platném znění,  

 nařízení 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,  

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247 ze dne 17. prosince 2015, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud 
jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny 
a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se 
stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, 
výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, 
a kterým se stanoví orientační příděly podpory.  

 
Nařízení orgánů Evropské unie jsou po přistoupení České republiky k Evropské unii 

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

 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 

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

 
Návrh nařízení vlády nepředpokládá dodatečné finanční dopady na státní rozpočet – 

podpora je z 88 % hrazena ze zdrojů Evropské unie, 12 % podpory je hrazeno z rozpočtové 
kapitoly Ministerstva zemědělství prostřednictvím navýšení rozpočtu Fondu. Návrh nařízení 
vlády nepředpokládá bezprostřední zásadní finanční dopady na hospodářské a ostatní 
veřejné rozpočty.   

 
Návrh nařízení vlády předpokládá zlepšení sociálních dopadů a dopadů na životní 

prostředí. Prostřednictvím návrhu nařízení vlády by se měly ovlivnit stravovací návyky u dětí 
a následně tak zlepšit zdravotní stav populace v České republice.  

 
 

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

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

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

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

 
Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 

způsob nakládání s nimi. 
 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
 

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

 
Návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které 

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

 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

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

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

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

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

 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 

správního řádu. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA85FE5W3)



9 

 

 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu. 
 

Návrh nařízení vlády nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  
 

 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I 
 
K bodům 1 a 2 (§ 1): 

 
Legislativně technické zpřesnění textu ustanovení § 1 a doplnění poznámky  

pod čarou č. 1 o aktuální nová nařízení Evropské unie a zrušení neplatného nařízení.  
 
K bodům 3 až 9 (§ 2): 

 
V odstavci 1 se navrhuje formální doplnění části XI přílohy I nařízení 1308/2013, která 

se týká banánů. 
V odstavci 2 se pro sjednocení velikosti porcí a zefektivnění projektu stanovuje 

velikost a výše podpory na porci.  
Úprava odstavců 3, 5 a 6 reaguje na upřesnění pojmů podle praktických zkušeností.  
Ustanovení odstavce 6 písmeno e) bylo zrušeno, neboť se nejedná o samostatný 

druh doprovodného opatření, které by mohli žadatelé ve školách provádět. S touto činností 
se nepojí žádný jiný náklad, který by již nebyl součástí ostatních doprovodných opatření. Jde 
pouze o duplicitní úpravu. 
 
K bodům 12 až 19 (§ 3): 
 

Změnou názvu § 3 a odstavců 1, 5, 7 a 9 dochází k upřesnění a doplnění pojmů. 
Předmětem podpory už nejsou jen dodávky produktů, ale i provádění doprovodných 
opatření. Tento název/pojem je univerzálnější. Současně dochází k aktualizaci odkazů  
na předpisy Evropské unie. 

V odstavci 3 se upravuje stanovení počtu dodávek. Dále je navrhováno vyškrtnout 
slova „v rámci celého území České republiky“. Tato podmínka měla své opodstatnění na 
začátku fungování projektu. Nyní se naopak přiklání k tomu, aby žadatel zavážel školy 
ve svém okolí/kraji, čímž se snižují logistické náklady.   

V současnosti není dodávka specifikována, někteří žadatelé dodávají 1 porci na žáka, 
jiní více porcí na žáka. Při tomto novém systému, kdy je ve výši podpory na porci, která se 
novelou stanoví, zakalkulovány i náklady na dopravu, by došlo ke zvýhodnění žadatelů, kteří 
dodávají více porcí najednou (náklady na dopravu budou zahrnuty v ceně za porci, ale tyto 
náklady na druhou a další porci nikdy nevynaloží). Proto je třeba specifikovat dodávku, 
aby všichni žadatelé měli stejné podmínky. Maximální dvě porce v jedné dodávce je 
přechodný nástroj, cílem je dosáhnout zavezení jedné porce v jedné dodávce.  

Úprava odstavce 8 je navržena za účelem zvýšení právní jistoty při rozhodování 
Fondu. Pro minimalizaci případných odvolacích řízení se stanovují následky nedodržení 
podmínky minimálního počtu dodávek.  

Nový odstavec 13 je nástrojem pro odstranění nefungujících schválených žadatelů. 
V současné době máme 28 schválených žadatelů, z nichž pouze 17 se projektu aktivně 
účastní. Někteří z tzv. pasivních žadatelů nekomunikují. Může to být problémem i pro školu 
(odradit ji), která se na takového neaktivního schváleného žadatele obrátí.  

Zároveň se navrhuje aktualizace poznámek pod čarou č. 6 až 9. 
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K bodům 21 až 22 (§ 4): 
 

Legislativně technické úprava za účelem zpřesnění pojmů.  
Současně se aktualizují poznámky pod čarou č. 10, 11, 12 a 13. 

 
K bodům 24 až 26 (§ 4a): 
 

 V odstavci 1 se navrhuje upřesnění pojmu, aby se zamezilo případům, kdy žadatel 
podává žádost ještě v průběhu daného období, na které se žádost vztahuje. 

 V ustanovení odstavce 2 jde o úpravu druhu dokladů. Může nastat situace, 
že žadatel, který provádí exkurzi ve vlastních prostorách, nemá k dispozici fakturu ani výpis 
z bankovního účtu dokládající, že danou fakturu uhradil. Existenci náhradního dokladu nyní 
umožňuje prováděcí nařízení Komise.   

Zároveň se navrhuje aktualizace poznámky pod čarou č. 14. 
 
K bodu 27 (příloha): 

 
Za účelem zefektivnění projektu, lepší využití financí a sjednocení velikosti porcí  

se stanovuje velikost porce a výše podpory na porci.  
Ceny porcí ovoce a zeleniny vycházejí se studie, kterou pro Ministerstvo zemědělství 

vypracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Výše podpory je bez DPH 
(DPH není způsobilým nákladem) a jsou v ní započítány i náklady na balení a dopravu.  

Uvedená maximální výše podpory bude pravidelně alespoň každé dva roky 
posouzena, tak aby uvedená výše podpory reflektovala vyvíjející se situaci na trhu. První 
posouzení adekvátnosti stanovené výše podpory proběhne nejpozději ve čtvrtém kvartálu 
roku 2017, aby v případě potřeby aktualizovaná výše podpory platila pro školní rok 
2018/2019.  
 
 
K čl. II 
 

Návrh přechodného ustanovení řeší problematiku dokončení administrace přijatých 
žádostí v období od nabytí účinnosti návrhu nařízení vlády, a to z důvodů řádného dokončení 
administrace stávajících dotačních opatření pro školní rok 2015/2016. 

S ohledem na termín nabytí účinnosti návrhu novely nařízení vlády (15. května 2016) 
lze žádost o schválení žadatele o podporu pro školní rok 2016/2017 podle § 3 odst. 2 
nařízení vlády č. 478/2009 Sb. doručit Fondu do 31. května 2016.  

Žádosti o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2015/2016 podaná podle 
stávajícího znění § 4 nařízení vlády č. 478/2009 Sb. (do 15. května 2016) se dokončí podle 
dosavadní právní úpravy. 

Žádosti o poskytnutí podpory na doprovodná opatření pro školní rok 2015/2016 
podaná podle stávajícího znění § 4a nařízení vlády č. 478/2009 Sb. (do 15. května 2016) 
se dokončí podle dosavadní právní úpravy. 

Žádosti o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2015/2016 podaná podle 
novelizovaného znění § 4 nařízení vlády č. 478/2009 Sb. (po 15. květnu 2016) se dokončí 
podle dosavadní právní úpravy. 

Žádosti o poskytnutí podpory na doprovodná opatření pro školní rok 2015/2016 
podaná podle novelizovaného znění § 4a nařízení vlády č. 478/2009 Sb. (po 15. květnu 
2016) se dokončí podle dosavadní právní úpravy. 

Žádosti o schválení pro dodávání produktů pro školní rok 2016/2017 podaná podle 
stávajícího znění § 3 nařízení vlády č. 478/2009 Sb. (do 31. března 2016) se dokončí podle 
nové právní úpravy. 
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Žádosti o schválení pro dodávání produktů pro školní rok 2016/2017 podaná podle 
novelizovaného znění § 3 nařízení vlády č. 478/2009 Sb. (od 15. do 31. května 2016) 
se dokončí podle nové právní úpravy. 
 
 
K čl. III 
 

Termín nabytí účinnosti návrhu nařízení vlády se s ohledem na obvyklou délku 
legislativního procesu navrhuje dnem 15. května 2016. Zároveň se stanoví odložená 
účinnost pro ta ustanovení, u kterých je nezbytné, aby byla účinná až od začátku nového 
školního roku 2016/2017, tj. od 1. září 2016, a to z důvodů řádného dokončení administrace 
stávajících dotačních opatření pro školní rok 2015/2016. 
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