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IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 
Nařízením vlády č. 74/2017 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování 

podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády je upravena implementace školního projektu Ovoce, zelenina 
a mléko do škol na národní úrovni. Na úrovni EU je projekt součástí opatření v rámci 
Společné organizace zemědělských trhů v EU. Projekt byl na úrovni EU reformován, 
dva různé projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol byly spojeny pod jeden 
společný právní rámec a od začátku školního roku 2017/2018 je projekt prováděn podle nové 
unijní právní úpravy. V návaznosti na reformu školních projektů byla vytvářena národní 
právní úprava a nové nastavení projektu v podmínkách ČR.  

 
U projektu Mléko do škol stanoví předpisy EU povinnost pro členský stát upřednostnit 

dodávky konzumního mléka. Dále může členský stát stanovit, že mohou být dodávány 
neochucené mléčné výrobky, a v případě, že to uzná za vhodné, umožnit i dodávky 
ochucených mléčných výrobků. I ČR se v rámci nastavení nového rámce snažila původní 
projekt vylepšit a sortiment podporovaných výrobků ozdravit. Bylo rozhodnuto, 
že neochucené mléko a mléčné výrobky budou dodávány do škol zdarma. Ochucené mléčné 
výrobky jsou i nadále s doplatkem rodičů. Navíc umožnila snížení administrativní zátěže škol, 
neboť v původním schématu, kde byly pouze výrobky s doplatkem rodičů, byl projekt málo 
využíván právě z toho důvodu, že vybírání doplatků bylo školami považováno za nadměrnou 
administrativní zátěž. Cílem Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“) při vytváření národní 
právní úpravy bylo i zachování původní cílové skupiny, kterou byly mateřské, základní 
a střední školy. Na základě výhrad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 
„MŠMT“) došlo k omezení cílové skupiny na základní a střední školy. U Ovoce a zeleniny 
do škol byla nařízením vlády č. 74/2017 Sb. rozšířena cílová skupina z prvního stupně ZŠ 
na celou ZŠ.  

 
Novým nastavením vzrostly nároky na státní rozpočet, což bylo při přípravě nařízení 

vlády reflektováno a nařízení vlády bylo schváleno s předem avizovaným požadavkem 
na navýšení příspěvku ze státního rozpočtu až do výše 1 mld. Kč.  

 
V průběhu projednávání státního rozpočtu na rok 2018 nebylo možné požadovaný 

rozpočet na projekt alokovat, musí proto dojít k úpravě základního rámce projektu. Proto 
navrhujeme omezit cílovou skupinu u Mléka do škol pouze na žáky základních škol, 
tak aby to bylo stejné s Ovocem a zeleninou do škol.  

 
Na základě zkušenosti z prvního roku fungování projektu je třeba upravit 

mechanismus výpočtu a oznamování limitů a podílu porcí konzumního mléka. Státní 
zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) bude limity oznamovat poté, co je MZe 
stanoví.   

 
Další změny navrhované novelou jsou technického rázu a vychází z prvních 

zkušeností z implementace projektu ve školním roce 2017/2018. 
 
Je navrhováno rozdělit podporu na konzumní mléko podle jeho tučnosti, 
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a to na polotučné a plnotučné mléko. Z reakcí zapojených subjektů a i z fungování běžného 
trhu je logické, že podpora na plnotučné mléko by měla být vyšší než na polotučné mléko. 
Zkušenost je taková, že v projektu je dodáván velký podíl polotučných mlék a zároveň jsou 
dodávána i mléka plnotučná, která by měla logicky být výší podpory zvýhodněna. Tento fakt 
byl v původním znění nařízení vlády opomenut, proto bude novelou navržena změna. 

 
Navrhujeme zařadit výrobek „skyr“, který je specifický a nespadá do žádné z kategorií 

původního znění nařízení vlády.  
 
Pro ujasnění navrhujeme specifikovat rozdělení podpory v příloze 3 u ochucených 

mléčných výrobků, neboť bylo mylně vykládáno, že podpora EU není součástí podpory.  
 
Tento legislativní úkol MZE je zařazen do návrhu Plánu legislativních prací vlády 

na zbývající část roku 2018. 
 
 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, k jehož provedení se navrhuje. 

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

zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž je v souladu 
s § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 
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. 

 
 Nařízení vlády č. 74/2017 Sb. je v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie: 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, 

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

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

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

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

• prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se stanoví 
pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 
pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka 
do vzdělávacích zařízení, 
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• nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu 2016, kterým 
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde 
o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, 
a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014.  
 

Nařízení orgánů Evropské unie jsou po přistoupení České republiky k Evropské unii 
přímo použitelná. Návrh nařízení vlády se proto zaměřuje pouze na ty specifické otázky, 
jejichž úprava je právem Evropské unie členským státům přikázána nebo umožněna. 
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). 

 
Návrh nařízení vlády není v rozporu s právem Evropské unie, protože se s ohledem 

na svůj legislativně technický charakter implementace předpisů EU přímo netýká. 
 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 

 
Návrh nařízení vlády bude mít finanční dopad na státní rozpočet, protože dojde 

ke snížení původně avízovaného požadavku na příspěvek ze státního rozpočtu ve výš 
 cca 1 mld. Kč na částku cca 500 mil. Kč. Zrušením dodávání do středních škol dojde 
k realokaci finančních prostředků a k posílení limitu na žáka základní školy, protože 
na střední školy je třeba počítat s částkou až 141 mil. Kč (předběžný limit se počítá podle 
počtu všech žáků středních škol), prakticky pak s částkou cca 48 mil. Kč (podle skutečně 
zapojených dětí). V současné době je limit na produkty na žáka/školní rok 301,57 Kč. 
Po vypuštění středních škol by při současné výši rozpočtu byl limit na produkty na žáka 362 
Kč/školní rok. 

 
Návrh nařízení vlády nebude mít zásadní dopad na podnikatelské prostředí v ČR, 

neboť úprava cílové skupiny u školního projektu (vypuštění středních škol) není z celkového 
rozsahu zásadní.   

 
Návrh novely nařízení vlády nepředpokládá podstatné sociální dopady, neboť úprava 

cílové skupiny u školního projektu (vypuštění středních škol) není z celkového rozsahu 
zásadní.   

 
Návrh nařízení vlády nepředpokládá dopady na životní prostředí. 

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

Návrh nařízení vlády nepředpokládá žádné dopady na rovné postavení mužů a žen, 
neboť neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem diskriminace nebo 
by mělo vliv na rovnost mužů a žen. 
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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 dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 

 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
 

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

 
Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které 

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

 
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. 
 

Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 
příslušnými orgány veřejné správy a Fondem jako administrátorem dotace. 

 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 

správního řádu. 
 

 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I 
 
K bodu 1 (§ 1 písm. b): 

 
Z rozpočtových důvodů dochází k vypuštění středních škol z projektu. Zachování 

zapojení středních škol se promítne v nízkém limitu na žáka. Navrhuje 
se ponechat v projektu zapojené základní školy, kde je potřeba a možnost vytváření 
zdravých stravovacích návyků větší.  
 
K bodům 2, 3, 6 a 8 (§ 2 odst. 1 písm. b, § 5 odst. 1 písm. c), § 5 odst. 3, příloha č. 1): 
 

Na základě zkušeností z implementace je třeba doplnit do způsobilých výrobků 
ovocno-zeleninové protlaky s obsahem ovocné složky více než 50 %, pokud neobsahují 
konzervanty. Jedná se o legislativně technickou úpravu. Ovocno-zeleninové protlaky je třeba 
zohlednit i v dalších částech textu.  
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K bodům 4, 10 a 11 (§ 5 odst. 1, příloha č. 2 a 3): 

 
Doplňuje se možnost dodávat mléčný výrobek „skyr“, který je specifický a který 

v současné době nesplňuje požadavek na minimální velikost balení.  
 

K bodu 5 (§ 5 odst. 2): 
 

Úprava se vztahuje k povinnosti dodávat konzumní mléko. Minimální počet dodávek 
konzumního mléka zveřejňuje Fond spolu s limity po předchozím stanovení MZe. 

 
K bodu 7 (§ 8): 
 

Změny se týkají mechanismu výpočtu a oznamování limitů a podílu porcí konzumního 
mléka. 

Fond předá ministerstvu podklady pro stanovení předběžného měsíčního limitu 
nejpozději do 15. srpna příslušeného kalendářního roku. MZe stanoví nejpozději 
do 31. srpna příslušného kalendářního roku výši předběžného měsíčního limitu na produkty, 
minimální počet dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku a podíl porcí 
konzumního mléka na dodávkách produktů v příslušném školním roce. Fond vyhlásí 
nejpozději do 1. září příslušného kalendářního roku výše uvedené limity.  

Fond předá MZe podklady pro stanovení limitu na produkty na jednoho žáka 
pro příslušný školní rok nejpozději do 25. října příslušeného kalendářního roku. MZe stanoví 
nejpozději do 30. října příslušného kalendářního výši limitu na produkty na jednoho žáka 
v příslušném školním roce, Fond vyhlásí nejpozději do 31. října příslušného kalendářního 
roku výše uvedený limit.  
 Fond předá MZe podklady pro stanovení limitu na doprovodná vzdělávací opatření 
na jednoho žáka pro příslušný školní rok nejpozději do 15. srpna příslušeného kalendářního 
roku. Ministerstvo stanoví nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního výši limitu 
na doprovodná vzdělávací opatření na jednoho žáka v příslušném školním roce, Fond 
vyhlásí nejpozději do 1. září příslušného kalendářního roku výše uvedený limit.  
 Dodávkou se podle nařízení vlády produktů se rozumí závoz, během kterého žadatel 
zajistí dodání maximálně 2 porcí najednou v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol nebo 
projektu Mléko do škol na žáka do každé školy, s níž má uzavřenou smlouvu o dodávání 
produktů na probíhající školní rok; porcí se se rozumí jeden produkt o minimální hmotnosti 
podle § 5 nařízení vlády. 

 
K bodu 9 (Příloha 2): 

 
Konzumní mléko se rozděluje na variantu s obsahem tuku od 1,5 % do 1,8 % 

(polotučné mléko) a s obsahem tuku nejméně 3,5 % (plnotučné mléko). Na základě 
zkušeností je nutné rozlišit cenu.  
 
K bodu 14 (vysvětlivka u přílohy č. 3)  

 
Je nutné specifikovat rozdělení podpory v příloze 3 u ochucených mléčných výrobků, 

neboť bylo mylně vykládáno, že podpora EU není součástí podpory. Výše podpory na porci 
v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady na produkty i veškeré vedlejší 
náklady související s dodávkou porce. Maximální výše podpory EU zahrnutá do výše 
podpory na porci činí 20,20 €/100 kg výrobku pro výrobky s obsahem mléčné složky 
75 – 90 % a 24,3 €/100 kg pro produkty s obsahem mléčné složky nad 90 %. 

 
 

K čl. II  - přechodné ustanovení  
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Stanovuje se postup pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace, která se vztahují 
ke školnímu roku 2017/2018 a která budou administrována podle nařízení vlády č. 74/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
 
K čl. III - účinnost  
 

Nabytí účinnosti nařízení vlády je navrženo dnem 1. 7. 2018, aby se schválení 
žadatelé mohli přizpůsobit změnám před začátkem školního roku 2018/2019. 
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