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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: VII. 

 
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. 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 66430/2015-MZE-12154, ze dne 17. prosince 2015, s termínem dodání stanovisek do 12. ledna 2016, 
vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:  
 

Připomínkové místo Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 1. Připomínka k úvodní větě:  
 
Úvodní větu je nutno upravit podle čl. 64 odst. 2 
Legislativních pravidel, tj. uvést všechny novely citovaného 
zákona. V tomto případě je zapotřebí úvodní větu doplnit 
o citaci zákona č. 179/2014 Sb., kterým byl novelizován § 1 
zákona č. 256/2000 Sb. 

Akceptováno. Upraveno.  

2. Připomínka k § 2 odst. 2: 
 
V textu nového odst. 2 na jeho začátku je nutné slova 
„Maximální cena za“ nahradit výrazem „Výše podpory na“ a 
v jeho řádcích 4 a 5 text „která je žadateli o podporu hrazena 
Fondem, je uvedena v …“ změnit na „která může být 
žadateli o podporu hrazena Fondem, nesmí přesáhnout 
částky uvedené v“. Text je třeba upravit proto, aby 
nevyvolával dojem, že jde o cenu, regulovanou podle 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Slova „Maximální cena“ jsou nahrazena slovy „Maximální 
výše podpory“. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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3. Připomínka k § 2 odst. 4: 
 
V původním textu § 2 odst. 4 je nutné s ohledem na 
nahrazení slova „Každé“ slovy „Každá porce“ nahradit 
i původní slovo „označeno“ slovem „označena“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Upraveno. 
 
Upraveno podle připomínky č. 1 SZIF, tj. ponecháno 
původní znění.  
 
Rozpor byl odstraněn. 

4. Připomínka k bodu 11: 
 
Uvozovací větu je nutno upravit takto: „V § 2 odst. 7 se 
písmeno e) zrušuje.“. 

Akceptováno. Upraveno. 

5. Připomínka k § 3: 
 
Uvozovací větu doporučujeme upravit takto: „V nadpisu § 3 
se slova „pro dodávání produktů“ nahrazují slovy „žadatele o 
podporu““. 

Akceptováno. Upraveno. 

6. Připomínka k § 3 odst. 3: 
 
Je nutno vypustit slovo „textu“, neboť obrat „na konci textu“ 
vyjadřuje, že se slova doplňují před znaménko (tečku), 
kterým je ukončen odstavec. Dále je nutno slovo „dvou“ 
nahradit číslem „2“. Doporučujeme upravit takto: „V § 3 odst. 
3 se slova „nejméně jednou měsíčně“ nahrazují slovy „podle 
oznámení Fondu o minimálním počtu dodávek produktů za 
měsíc příslušného školního roku“, slova „v rámci celého 
území České republiky“ se zrušují a na konci odstavce se 
doplňuje věta: „Dodávkou se rozumí závoz, během kterého 
schválený žadatel zajistí dodání maximálně 2 porcí na žáka 
do každé základní školy, s níž má uzavřenou smlouvu o 
dodávání produktů na probíhající školní rok.““. 

Akceptováno. Upraveno. 

7. Připomínka k § 3 odst. 7: 
 
Upozorňujeme, že v „úplném znění“ není obsažen 
nahrazovaný text. 

Akceptováno. Upraveno. 
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8. Připomínka k § 3 odst. 8: 
 
Nutno vypustit slovo „textu“, viz připomínka k § 3 odst. 3. 

Akceptováno. Upraveno. 

9. Připomínka k příloze (bod 25):  
 
V nadpisu Přílohy je nutné slova „Maximální cena za“ 
nahradit výrazem „Maximální výše podpory na“.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Rozpor byl odstraněn. 

10. Připomínka k příloze (bod 25):  
 
V záhlaví přílohové tabulky (poslední sloupec napravo) je 
nutné výraz „Cena za porci v Kč bez daně z přidané 
hodnoty…“ opravit na „Maximální výše podpory na porci 
v Kč“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Nahrazení pojmu „cena“ slovy „Maximální výše podpory“,  
a to jak v nařízení (v textu a příloze), tak i v odůvodnění.  
 
Rozpor byl odstraněn. 
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11. Připomínka k příloze (bod 25):  
 
Samotná příloha nově uvádí velikost porce a sloupec „cena 
za porci v Kč bez daně z přidané hodnoty“. Velikost porce je 
možné konfrontovat s Nařízením vlády SR č. 201/2014 Sb., 
jak je daná věc řešena v SR. A nejen to, toto nařízení vlády 
na Slovensku též obsahuje sloupec „cena porce bez DPH“, 
byť v eurech. Srovnáním výší ceny porce bez DPH v SR 
s nyní předkládaným návrhem novely pro MPŘ vychází 
navrhovaná „maximální cena“ porce v ČR u jablek o cca 32 
%, hrušek o cca 35 %, broskví o cca 45 %, meruněk o 42 % 
a např. u mrkve o 7 % dražší, než je to stanoveno pro SR. 
V této souvislosti uvádíme jako příklad, že nedávno 
zakoupené červené jablko v supermarketu mělo velikost 65 
mm, což je považováno za minimální konzumní velikost pro 
jablka. Vážilo necelých 120 g, 1 kg jablek by z takto 
sestavených porcí dle přílohy uvedené v návrhu nařízení 
vlády (se započtením DPH pro srovnání) stál v obchodě 65 
Kč/kg, což se zdá samo o sobě neúměrně mnoho. Dle 
našeho názoru by měla být navrhovaná výše podpory na 
porci prověřena a podáno zdůvodnění, proč jsou 
předkládané limity podpory v porovnání se SR tak vysoké. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
 
V SR jsou ceny uvedeny bez dalších nákladů (na dopravu 
apod.), ale žadatel si může vedle těchto limitů zažádat  
o jejich proplacení. Naopak v ČR jsou ve stanovených 
cenách započítány i vedlejší náklady (na dopravu, balení, 
marže apod.), proto jsou o trochu vyšší.  
 
Ceny vycházejí z průměru zemědělských a dovozních cen 
za poslední 2 roky. Ceny jsou bez DPH, je k nim připočtena 
marže 20 % a náklady na balení a dopravu. Stanovení cen 
vychází ze studie, kterou pro MZe vypracovalo ÚZEI.  
 
Rozpor byl odstraněn. 
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12. Připomínka k odůvodnění:  
 
V této části je na str. 6 dole pod bodem 7. Konzultace a 
zdroje dat uvedeno, že „data ke stanovení ceny za porci byla 
konzultována a projednána s Ministerstvem financí…“. 
K tomu sdělujeme, že MF žádnými daty ke stanovení ceny 
ohledně školního ovoce a zeleniny nedisponuje ani takovéto 
podklady nemělo nikdy k dispozici. V únoru 2015 sice 
v budově MF, Voctářova 9 proběhlo na základě žádosti MZe 
jednání ve věci nastavení limitu (velikosti a ceny) porce 
v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol s diskusí, jak věc 
řešit. Bylo konstatováno, že věc nelze řešit cenovou regulací. 
V případě potřeby by se mělo jednat o stanovení jakýchsi 
limitních pořizovacích cen (limitů podpory), omezujících 
v daném projektu článek žadatel-distributor. Při určení 
přijatelné výše těchto limitů by bylo zřejmě vhodné využít 
podklady, které žadatelé o poskytnutí podpor předkládají 
SZIF. Po tomto jednání se k věci MF vyjadřovalo později i 
písemně. Šlo však o diskusi nad tím, jakým způsobem věc 
řešit. V tomto smyslu požadujeme výše uvedený text upravit, 
o žádná konkrétní data nemohlo jít, mimo jiné proto, že je MF 
prostě nemá. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Odůvodnění upraveno.  
 
Rozpor byl odstraněn. 

13. Připomínka k odůvodnění:  
 
V textu těchto částí materiálu se používají výrazy „cena“ 
nebo „maximální cena“. Požadujeme text upravit ve smyslu 
výše uvedených připomínek. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Rozpor byl odstraněn. 
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14. Obecná připomínka k celému materiálu:  
 
Upozorňujeme rovněž na otázku dostatečného zákonného 
zmocnění pro nařízení vlády, které by „regulovalo ceny“. 
Současně upozorňujeme i na to, že z předpisů EU dosud 
přijatých zjevně nevyplývá závazek pro ČR stanovovat ceny 
ovoce a zeleniny. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
 
Současné platné předpisy EU nestanovují závazek  
na stanovení ceny, ale EK indikuje, že do budoucna chce 
stanovit limit na porci, který bude proplácet. Také praxe 
ukazuje, že je třeba stanovit limity (aby nedocházelo 
k případům, kdy 1 banán (1 kus) stojí 44 Kč). Při přepočtu 
na cenu porce dle navrhovaných limitů vyšlo, že by děti 
mohly dostat ovoce a zeleniny za 22 mil. Kč více (tj. navíc 
4 porce na dítě na školní rok).  
 
Rozpor byl odstraněn. 

15. Připomínka k bodům 21 až 23: 
 
Bod 21, týkající se ustanovení § 4a odst. 1 písm. b) je nutno 
zařadit až za bod 23, který se týká úvodní části ustanovení § 
4a. 

Akceptováno. Upraveno. 

16. Připomínka k bodu 24: 
 
Slova „„§ 3 odst. 10“ se vkládají“ je nutno nahradit slovy „na 
konec textu písmene se doplňují“. V doplňovaném textu není 
tečka, což vyjadřuje, že text se doplňuje před tečku. Viz 
připomínka k § 3 odst. 3. 

Akceptováno. Upraveno. 

17. Připomínka k odůvodnění:  
 
Upozorňujeme, že je nutné upravit číslování stran 
odůvodnění, které má navazovat na číslování stran návrhu 
nařízení vlády, nemůže tedy začínat stranou 1. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
 
Uvedený požadavek nemá oporu v Legislativních 
pravidlech vlády.  

18. Připomínka k odůvodnění:  
 
Doporučujeme sjednotit používání názvu nařízení vlády, 
které je dále v textu citováno pokaždé jinak, např. v 
posledním odstavci bodu 1.3 je uveden celý název, ve 
variantách 1 a 2  a v bodu 2.2 a 3.1. je uvedeno „nařízení 
vlády č. 478/2009 Sb.“ a v části 6 pouze „nařízení vlády“. 

Akceptováno. Upraveno. 
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19. Připomínka k odůvodnění:  
 
Doporučujeme provést jazykovou korekturu textu a odstranit 
překlepy apod., např. v posledním odstavci bodu 1.2 
odstranit nadbytečnou čárku za slovy „do 31. března.“, v 
předposledním odstavci bodu 1.3 odstranit překlep ve 
slovech „státu abez kterých“, v bodu 3.1 a dalších odstranit 
nadbytečné tečky v číslech /3 124 660 EUR (cca 85 700 tis. 
Kč)/. 

Akceptováno. Upraveno. 

20. Připomínka k odůvodnění:  
 
Je třeba upravit informace v závěru odůvodnění tak, že 
nařízení vlády i po provedených úpravách stanovuje 
jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 
příslušnými orgány veřejné správy a Fondem jako 
administrátorem dotace a že realizace opravných prostředků 
proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 
správního řádu (text, že návrh jednoznačně stanovuje 
kompetence, působnost atd. je zavádějící, neboť nyní 
předkládaný návrh se těchto otázek v podstatě nedotýká). 

Akceptováno. Odůvodnění upraveno.  

21. Připomínka k odůvodnění:  
 
Str. 8, část Předpokládaný hospodářský a finanční dosah 
navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné 
rozpočty, podnikatelské prostředí České republiky, …“ Zde je 
uvedena věta:  „Návrh nařízení vlády nepředpokládá 
bezprostřední zásadní finanční dopady na hospodářské 
a ostatní veřejné rozpočty.“ K čemu se váže slovo 
„hospodářské“. Není tato věta vzhledem k předchozímu textu 
nadbytečná? Doporučujeme upravit text. 

Akceptováno. Upraveno. 

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany Bez připomínek.  

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo  
pro místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1. Připomínka k čl. I bodu 14: 
 
Doporučujeme ze slovního spojení „na konci textu“ vypustit 
slovo „textu“, neboť dochází k doplnění celé věty „na konci“ 
odstavce 3. 

Akceptováno. Upraveno. 

2. Připomínka k čl. I bodu 18:  
 
Platí obdobná připomínka jako výše, tedy vypustit slovo 
„textu“, protože jde o doplnění věty, nikoliv slov v odstavci 8. 

Akceptováno. Upraveno. 

3. Připomínka k čl. I bodu 24:  
 
Doporučujeme slova „a za slova „§ 3 odst. 10 se vkládají 
slova“ nahradit slovy „a na konci textu se doplňují slova“, 
neboť jde o doplnění slov na konci textu písmene b). V této 
souvislosti doporučujeme zvážit rozdělení úprav v tomto 
novelizačním bodu do dvou bodů, přičemž v prvním 
novelizačním bodu by bylo obsaženo navrhované zrušení 
slov a ve druhém pak doplnění textu písmene b) tak, že 
druhý novelizační bod by zněl: „V § 4a odst. 2 se na konci 
textu písmene b) doplňují slova „nebo doklad prokazující 
výši vynaložených nákladů za doprovodná opatření“. 
V návaznosti na to je pak třeba ostatní body přečíslovat. 

Akceptováno. Upraveno. 
 
Novelizační bod byl upraven, avšak nebyl rozdělen. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo školství, 
mládeže  
a tělovýchovy 

Připomínka k novelizačnímu bodu 14 (§ 3 odst. 3):  
 
Navrhujeme větu „Dodávkou se rozumí závoz, během 
kterého schválený žadatel zajistí dodání maximálně dvou 
porcí na žáka do každé základní školy, s níž má uzavřenou 
smlouvu o dodávání produktů na probíhající školní rok.“ 
nahradit větou „Dodávkou se rozumí závoz, během kterého 
schválený žadatel zajistí dodání maximálně dvou porcí 
najednou pro každého žáka do každé základní školy, s níž 
má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů na probíhající 
školní rok.“. 
 
Smysl tohoto vyjádření je třeba upravit i v ostatních částech 
dokumentu. 
 
Důvodem je, že původní znění je zavádějící, neboť z něj 
plyne, že na školu by měly být dodány pouze dvě dodávky 
ovoce a zeleniny na žáka.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. Upraveno.  
 
Věta zní „Dodávkou se rozumí závoz, během kterého 
schválený žadatel zajistí dodání maximálně dvou porcí 
najednou na žáka do každé základní školy, s níž má 
uzavřenou smlouvu o dodávání produktů na probíhající 
školní rok.“  
 
Rozpor byl odstraněn. 

Ministerstvo vnitra 1. Připomínka k čl. I bodu 7- k § 2 odst. 5: 
 
Předmětné ustanovení by mělo, alespoň dle vyznačeného 
podtržení a rozdílové tabulky, představovat implementaci 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 1308/2013/EU. 
Domníváme se však, že není vhodné pojmy „místní nákup“ a 
„místní trhy“ z čl. 23 odst. 3 nařízení (v anglickém znění 
nařízení je požito slova „local“) vykládat tak, že se jedná 
o odebírání produktů z celé České republiky, ale že cílem 
má být upřednostnění dodavatelů v blízké lokalitě. 
Doporučujeme proto náležitě vyhodnotit soulad 
předmětného ustanovení s evropskou právní úpravou – 
takové vyhodnocení totiž v předložené podobě odůvodnění 
nařízení vlády chybí. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Odstavec byl odstraněn. Na základě toho byl upraven 
seznam druhů v příloze.  
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2. Připomínka k čl. I bodu 14 – k § 3 odst. 3: 
 
S ohledem na ojedinělý výskyt pojmu „závoz“ v právním 
řádu, doporučujeme užít jiného slova, nebo alespoň objasnit 
v odůvodnění, co má závoz zahrnovat. Přikláníme se však k 
nahrazení slova jiným, již zavedeným pojmem.  

Neakceptováno. Vysvětleno.  
 
Nelze nahradit jiným pojmem, tak aby to mělo stejný smysl. 

3. Připomínka k čl. I bodu 17 – k § 3 odst. 7: 
 
Upozorňujeme, že v příloze návrhu v textu platného znění 
vyhlášky s vyznačením změn je špatně vyznačena změna, 
neboť chybí přeškrtnuté původní znění, které je 
nahrazováno. 

Akceptováno. Upraveno. 

4. Připomínka k čl. I bodům 21 až 23 – k § 4 a 4a: 
 
Novelizační body jsou uvedeny v nesprávném pořadí, jako 
první by měla být uvedena změna § 4 odst. 4 písm. d), 
následovaná změnou úvodní části § 4a odst. 1 a až poté má 
být uvedena změna § 4a odst. 1 písm. b). 

Akceptováno. Upraveno. 

5. Připomínka k odůvodnění:  
 
V předposledním odstavci na straně 2 došlo k chybě v psaní 
ve slovech „a bez“, která jsou napsána dohromady. 

Akceptováno. Upraveno. 
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Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Připomínka k § 2 odst. 5 a k odůvodnění:  
 
Podle předkladatele stanovuje návrh nařízení vlády za 
účelem podpory českých pěstitelů podíl produkce 
pocházející z České republiky v projektu na 40 %, přičemž 
se má jednat o jeho zvýšení ze současných 29 %.  
 
V této souvislosti upozorňuje MZV na skutečnost, že 
stávající znění 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, podíl produkce pocházející z 
České republiky nestanovuje.  
 
Předkladatel by měl tedy objasnit, na základě čeho tvrdí, že 
se jedná o zvýšení podílu, a ne o prvotní stanovení podílu 
produkce pocházející z České republiky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Odstavec s českým podílem byl z nařízení odstraněn, 
odůvodnění bylo příslušně upraveno.  
 
Rozpor byl odstraněn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA85FE9TV)
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Připomínka k § 2 odst. 5: 
 
Je nezbytné definovat „místní trh“ a „místní nákup“ takovým 
způsobem, který nebude zahrnovat území celého členského 
státu (tj. České republiky). 
 
Předkladatel se v souvislosti se stanovením podílu produkce 
pocházející z České republiky v projektu na 40 % odvolává 
na ustanovení čl. 23 odst. 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví společná organizace trhů 
se zemědělskými produkty (dále jen „nařízení č. 
1308/2013“). 
 
Pokud však bude „místní trh“ a „místní nákup“ definován ve 
vztahu k území celé České republiky, návrh nařízení vlády 
bude v rozporu s čl. 34 Smlouvy o fungování EU 
zakazujícím množstevní omezení dovozu i veškerá opatření 
s rovnocenným účinkem. Čl. 23 odst. 3 nařízení č. 
1308/2013 sice umožňuje, aby členské státy při volbě 
podporovaných produktů upřednostnily mimo jiné „místní 
nákup“ a „místní trhy“, nicméně tyto pojmy musí být vyloženy 
v souladu s unijním právem. Jak plyne z judikatury Soudního 
dvora EU, nařízení (coby sekundární právo EU) nemůže 
omezovat volný trh zakotvený přímo v primárním právu EU. 
Pokud by tomu tak bylo, jsou omezující ustanovení neplatná 
(viz rozsudek Soudního dvora EU ze dne 20. dubna 1978 ve 
spojených věcech 80/77 a 81/77 Les fils de Henri Ramel). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Odstavec byl odstraněn.   
 
Rozpor byl odstraněn. 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA85FE9TV)
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Úřad vlády – 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum  
a inovace 

Bez připomínek.  

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

Zasíláno na vědomí - bez připomínek.  

Úřad vlády – vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA85FE9TV)
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Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

1. Připomínka k poznámce pod čarou č. 1, § 3 odst. 1  
a odst. 7: 

 
Je nutné vyjasnit vztah k nově přijímané unijní úpravě a 
v návaznosti na to upravit návrh nařízení vlády.  
 
Návrh nařízení vlády má představovat rovněž adaptaci na 
dvě výše uvedená nařízení Komise, která však ještě nebyla 
zveřejněna v Úředním věstníku EU. Podle čl. 12 
COM/2015/9064/final se má tato unijní úprava použít od 
školního roku 2016/2017 a rovněž podle ustanovení čl. 11 
má být zrušeno stávající nařízení ES č. 288/2009. Je zde 
zřejmá návaznost na nařízení EU, které novelizuje nařízení 
EU č. 1308/2013 v oblasti projektu ovoce a zelenina do škol, 
které je také ve fázi návrhu (COM/2014/32/final) a které má 
být, podle bodu 12 preambule, použitelné od 1. srpna 20XX, 
tedy zřejmě od 1. srpna 2016. 
 
Návrh nařízení vlády má nabýt účinnosti dne 15. března 
2016. Poznámkový aparát, kromě poznámky pod čarou č. 1, 
dále operuje pouze s odkazy na nařízení ES č. 288/2009, 
které má však být novou unijní úpravou nahrazeno a 
nařízení vlády nebude s novou unijní úpravou řádně 
provázáno. Odkazy na nově přijímaná nařízení EU počítají 
s rokem 2015, což evidentně není možné. Pokud dojde 
k uveřejnění návrhu nařízení vlády dříve, než k přijetí 
příslušných unijních předpisů, budou odkazy v § 3 odst. 1 a 
7 zcela zmatečné. 
 
Návrh nařízení vlády tak je, co se týče vztahu k nově 
přijímané unijní úpravě, nejasný.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. Upraveno.  
 
Nové předpisy už vyšly v OJ EU, odkazy byly upraveny.  
 
Rozpor byl odstraněn. 
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2. Připomínka k § 2 odst. 5: 
 
Toto ustanovení zavádí pravidlo, že nejméně 40% 
z celkového počtu porcí produktů dodávaných v rámci 
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ do základních škol, 
s nimiž má žadatel uzavřené smlouvy o dodávání produktů, 
musí pocházet z České republiky. Uvedené opatření je 
vykazováno jako adaptace na čl. 23 odst. 3 poslední 
pododstavec nařízení č. 2013/1308/EU. Tento čl. stanoví, že 
„ Při volbě produktů vycházejí členské státy z objektivních 
kritérií, která mohou zahrnovat otázky zdraví a životního 
prostředí, sezónnost, rozmanitost nebo dostupnost produktů, 
přičemž se v rámci možností upřednostňují produkty 
pocházející z Unie, a zejména místní nákup, místní trhy, 
krátké dodavatelské řetězce nebo přínosy pro životní 
prostředí“. 
 
Dle důvodové zprávy je v rámci tohoto projektu v současné 
době české ovoce a zelenina dodávána v podílu 29%. 
Platné a účinné znění nařízení vlády č. 478/2009 však tento 
podíl zastoupení distribuce ovoce a zeleniny z České 
republiky nestanoví, není tudíž jasné, z čeho předkladatel při 
stanovení této výše vycházel. Nařízení vlády upravuje pouze 
maximální podíl zastoupení produktů pocházejících ze zemí 
mimo Evropskou unii (tj. 10 %, viz § 2 odst. 4 nařízení). 
Problematickou otázkou je rovněž vymezení pojmů místní 
trh, místní nákup atd., stanovených v čl. 23 odst. 3 nařízení 
č. 2013/1308. V souvislosti s tím je nutné podotknout, že 
nesdílíme názor předkladatele, že lze pod výše uvedené 
pojmy Českou republiku jednoznačně podřadit. 

Akceptováno. Upraveno. 
 
Odstavec by odstraněn. Zároveň bylo odstraněno celexové 
označení. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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Jsme názoru, že navržené znění, které obligatorně stanoví 
minimální podíl zastoupení produktů z České republiky na 
výši 40%, což de facto může znamenat jeho zastoupení 
v rozsahu 40-100%, v rámci práva EU (zejména pak 
z pohledu naplnění jeho svobod viz čl. 26 SFEU) neobstojí. 
Zamýšlenou změnou by tudíž mohlo dojít k porušení čl. 34 
SFEU, jelikož by toto opatření mohlo být považováno za 
opatření s rovnocenným účinkem omezení dovozu. I přesto, 
že jsou z  tohoto zákazu možné určité výjimky, jejichž 
taxativní výčet je definován v čl. 36 SFEU (odůvodněné 
např. veřejným zdravím, bezpečností) domníváme se, že 
těchto „liberačních důvodů“ v tomto případě nelze využít. 
Ostatně ani důvodová zpráva k tomuto novelizačnímu bodu 
neobsahuje jeho obšírnější odůvodnění, naproti tomu pouze 
stroze konstatuje, že oproti nynějšímu 29% zastoupení 
produkce z České republiky zde existují kapacity pro její 
navýšení na 40%, což v konečném důsledku není zcela 
pravdivé, neboť produkce bude navýšena nejméně na 40% 
hranici.  
 
Tato připomínka je zásadní.  

 

Nejvyšší  
kontrolní úřad 

1. Připomínka k bodu 4 (§ 2 odst. 2), resp. k bodu 25. 
(příloha k nařízení vlády): 

 
V návrhu novely nařízení vlády není stanoveno, že 
maximální cena za porci zahrnuje náklady na  balení a 
dopravu, tak jak je uvedeno v Odůvodnění návrhu (ve 
zvláštní části k bodu 25 - příloha). Doporučujeme tuto 
skutečnost do textu § 2 odst. 2 novely nařízení vlády a její 
přílohy doplnit. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Doplněna věta pod tabulku v příloze.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA85FE9TV)
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2. K bodu 14 (§ 3 odst. 3) 
 

Navrhujeme zvážit, zda je z hlediska dodržování principů 
hospodárnosti, účelnosti a  efektivnosti optimálně 
specifikována dodávka jako závoz maximálně dvou porcí na 
žáka do každé základní školy. Pokud budou náklady na 
dopravu zakalkulovány v ceně za každou porci, budou již i v 
případě druhé porce prostředky finanční podpory vynaloženy 
nehospodárně, neboť dodavateli náklady na dopravu druhé 
porce ve skutečnosti nevzniknou (viz zvláštní část 
Odůvodnění k čl. I k bodům 12 až 20 - § 3). Navrhujeme 
proto zvážit jiné ekonomičtější řešení, např. omezit 
maximální cenu za druhou a další porci na žáka (např. 
nezapočítávat náklady na dopravu). 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
V současné době někteří žadatelé zaváží najednou  
až 4 porce. Toho chceme zamezit a definována dodávka 
s 2 porcemi slouží jako přechodný nástroj. Cílem  
je postupně dosáhnout, aby se v 1 dodávce zavezla 
1 porce. Stanovení max. limitu pro druhou porci a 
administrace s proplacením by byla příliš složitá.  

Česká národní banka Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský  
a katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický regulační 
úřad 

Bez připomínek.  

Národní 
bezpečnostní úřad 

Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad  
pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  
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Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro technickou 
normalizaci, 
metrologii a státní 
zkušebnictví 

Bez připomínek.  

Státní zemědělský 
intervenční fond 

1. Připomínka k § 2 odst. 4: 
 
Navrhujeme ustanovení upravit takto:  
„Každé Každá porce balení ovocné a zeleninové šťávy a 
ovocného protlaku a každé balení čerstvého ovoce a 
zeleniny musí být označeno nápisem „Ovoce a zelenina do 
škol“.“ 
 
Žádáme o zachování původní formulace. V případě šťávy 
a protlaků je balení současně porcí, a tak zde dochází 
k dublování již uvedeného. Současně ve druhé části je 
uvedeno rovněž pouze „každé balení“. 

Akceptováno. Upraveno.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA85FE9TV)
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2. Připomínka k § 2 odst. 7 písm. b):  
 
Žádáme ustanovení upravit takto:  
„odborné přednášky, vzdělávací akce a informační kampaně 
vzdělávací materiály o produktech dodávaných v rámci 
projektu „Ovoce a zelenina do škol“, o zdravých 
stravovacích návycích, o návycích a ochraně životního 
prostředí, o produkci, distribuci a spotřebě týkající se 
produkce, distribuce a spotřeby ovoce a zeleniny, s 
výjimkou založení a provozu internetových prezentací,“ 
 
Žádáme vyškrtnout druh doprovodných opatření odborné 
přednášky. Tento formát vzdělávání, kdy žáci pouze 
naslouchají přednášené teorii, je pro cílovou skupinu 
nevhodný. Malé děti je třeba především zaujmout, aktivně je 
zapojit a vtáhnout je do dané problematiky, což lépe splní 
doprovodné opatření vzdělávací akce.   

Akceptováno. Upraveno.  

3. Připomínka k § 3 odst. 3: 
 
Žádáme upravit ustanovení takto:  
„Součástí žádosti o schválení je kromě závazků uvedených 
v přímo použitelném předpise Evropské unie6) také závazek 
žadatele, že produkty dodá nejméně jednou měsíčně podle 
oznámení Fondu o minimálním počtu dodávek produktů 
za měsíc příslušného školního roku do každé základní 
školy, s níž bude mít žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání 
produktů, v rámci celého území České republiky v průběhu 
celého školního roku a závazek, že smlouvy o dodávání 
produktů uzavře alespoň se dvěma distributory s jedním 
distributorem.“ 
 
Zmírnění uvedené podmínky představuje menší 
administrativní dzátěž pro potenciální žadatele a usnadňuje 
zapojení menších subjektů do projektu OZDŠ. 

Akceptováno. Upraveno.  
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4. Připomínka k § 3 odst. 4 písm. a): 
 
Žádáme slova „se dvěma distributory“ nahradit slovy „s 
jedním distributorem“. 
 
Zmírnění uvedené podmínky představuje menší 
administrativní zátěž pro potenciální žadatele a usnadňuje 
zapojení menších subjektů do projektu OZDŠ. 

Akceptováno. Upraveno.  

5. Připomínka k § 3 odst. 10 platného znění:  
 
Žádáme text upravit takto:  
„Při stanovení limitu na doprovodná opatření Fond vychází z 
podílu částky ve výši nejvýše 15 % celkové podpory 
stanovené pro Českou republiku na základě přímo 
použitelného předpisu Evropské unie8) ppro příslušný školní 
rok a celkového počtu dětí ve věku 6 až 10 let v České 
republice uvedeného v přímo použitelném předpise 
Evropské unie7).“ 
 
Není důvod uvádět písmeno „p“ v předložce „pro“ formou 
horního indexu. 

Akceptováno. Upraveno.  
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6. Připomínka k čl. II – přechodné ustanovení:  
 
Navrhujeme přechodné ustanovení upravit takto:  
 
„Čl. II  
Přechodné Přechodná ustanovení 
 
1. Řízení o žádostech o schválení žadatele o podporu 
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. 
 
2. Řízení o žádostech o poskytnutí podpory na produkty 
vztahujících se ke školnímu roku 2015/2016 a řízení o 
žádostech o poskytnutí podpory na doprovodná 
opatření vztahujících se ke školnímu roku 2015/2016 se 
dokončí podle nařízení vlády č. 478/2009 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.“ 
 
Navrhujeme rozšířit uvedené přechodné ustanovení a 
doplnit jej tak formou druhého odstavce o ustanovení 
vztahující se na žádosti o poskytnutí podpory na produkty 
podané za dodávková období školního roku 2015/2016. 
Žádosti o poskytnutí podpory na produkty podávají žadatelé 
za každý měsíc školního roku (dodávkové období), a to 
nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po 
skončení dodávkového období (žádost za červen 2016 tak 
SZIF může obdržet až 30.9.2016). Tyto žádosti a všechny 
kontroly s nimi se pojící (země původu § 2 odst. 5, 
max. cena § 2 odst. 2 + příloha, max. 2 porce v dodávce § 3 
odst. 3) je nutné administrovat ještě podle stávajícího znění 
NV.  
 

Akceptováno. Upraveno.  
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Administrace i schválení žadatelé se na tyto změny musí 
nejdříve připravit. 
 
Námi navržená úprava (odst. 2) se vztahuje i na žádosti o 
poskytnutí podpory na doprovodná opatření za období 
školního roku 2015/2016 (takto jsme navrhli z důvodu 
jednotnosti spolu s řízením o žádostech o poskytnutí 
podpory na produkty za období školního roku 2015/2016). 
Nicméně u žádostí podaných podle § 4a by případně bylo 
možné administrovat „ponovu“ od uvedené účinnosti, tj. 16. 
3. 2016. 

 

7. Připomínka k příloze:  
 
Žádáme nadpis posledního sloupce tabulky upravit takto: 
„Cena za porci v Kč bez daně z přidané hodnoty*“, s tím, že 
odkaz v podobě „*“ bude obsahovat tuto informaci: 
„Maximální cena za porci v Kč bez daně z přidané hodnoty 
zahrnuje náklady na produkty i veškeré vedlejší náklady 
související s dodávkou porce.“ 
 
Žádáme o upřesnění maximální ceny, ve které jsou zahrnuty 
i veškeré další náklady pojící se s dodávkou porce jako jsou 
náklady na balení a dopravu. Tato informace není v nařízení 
nikde uvedena a může tak dojít k situaci, kdy se žadatelé 
budou mylně domnívat, že cena je pouze za produkty a 
cenu za dopravu budou fakturovat zvlášť, což umožňuje 
evropská legislativa. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Slovo „Cena“ nahrazeno slovy „Maximální výše podpory“.  
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8. Připomínka k odůvodnění:  
 
Žádáme rozšíření důvodové zprávy o informaci, že v příloze 
uvedené maximální ceny, budou pravidelně alespoň každé 
dva roky posouzeny, zda jsou i nadále v souladu se situací 
na trhu. První posouzení adekvátnosti stanovených cen 
proběhne nejpozději ve čtvrtém kvartálu roku 2017, aby 
v případě potřeby aktualizované ceny platily pro školní rok 
2018/2019. 
 
Posouzení provede MZe ve spolupráci s ÚZEI. 
 
Je zcela klíčové a zásadní nastavit mechanismus 
pravidelného přezkumu nastavené úrovně cen v příloze NV 
tak, aby uvedené ceny reflektovaly vyvíjející se situaci na 
trhu. 

Akceptováno. Upraveno.  

Rada hospodářské  
a sociální dohody 

Zasíláno na vědomí - bez připomínek. 
 

Státní pozemkový 
úřad 

Bez připomínek. 
 

Ústřední kontrolní  
a zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek. 
 

Svaz měst a obcí ČR Bez připomínek.  

Družstevní asociace 
ČR 

Bez připomínek. 
 

Hospodářská komora 
ČR 

Bez připomínek. 
 

Agrární komora ČR Bez připomínek. 
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Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Připomínka k § 1: 
 
Ustanovení § 1 nařízení vlády omezuje poskytování 
podpory na žáky prvního stupně ZŠ. Vzhledem k tomu, že 
nařízení vlády obsahuje i možnost exkurzí, seznámení s 
produkcí apod., bylo by vhodné jeho působnost rozšířit i na 
starší žáky. Došlo by tak k obohacení výchovy a vzdělávání 
těchto žáků. 
 
 
 
 
 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
 
Do projektu není možné v současné době zahrnout další 
žáky, nejsou na to finance. Jako cílová skupina byli po 
konzultacích s MŠMT a MZ stanoveni žáci prvního stupně 
základních škol, tedy děti ve věku, kdy se vytvářejí 
stravovací návyky. Podpora je poskytována pouze na 
cílovou skupinu, kdy je na každé dítě stanoven limit (jak na 
produkty, tak na doprovodná opatření, kam se řadí exkurze 
do sadů). Exkurze jsou pouze doprovodnou akcí 
k dodávkám produktů. Exkurzí apod. by se mohli účastnit i 
starší žáci, pokud by se jim to hradilo z jiných zdrojů (z 
tohoto projektu to není možné), ale pak by byla náročnější 
administrativa nákladů pro žadatele a školy.  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek. 

 

Asociace 
samostatných odborů 

Bez připomínek. 
 

 
V Praze dne 11. března 2016. 
Vypracoval: JUDr. Adela Riegerová          
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