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Část materiálu: VI. 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 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 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Jiřího Milka, čj. 65288/2017-MZE-12154, ze dne 22. února 2018, s termínem dodání stanovisek do 19. března 2018, 
vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 1) Připomínka k Odůvodnění, obecná část:  
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované 
právní úpravy na státní rozpočet atd. - Zde uvedenou 
informaci, že návrh nařízení vlády bude mít pozitivní 
finanční dopad na státní rozpočet, protože dojde ke snížení 
původně avízovaného požadavku na příspěvek ze státního 
rozpočtu ve výši cca 1 mld. Kč na částku cca 500 mil. Kč, 
považujeme za nedostatečnou. Požadujeme přehledným 
způsobem doplnit finanční dopady návrhu nařízení vlády 
v jednotlivých letech (zejména pro rok 2018 a léta 2019 až 
2020 nebo až 2021) a doplnit informaci, že finanční 
prostředky má Ministerstvo zemědělství schválené v rámci 
svého letošního rozpočtu a střednědobého výhledu na další 
léta a nebude požadovat dodatečné finanční prostředky a 
naopak tedy dojde k avizované úspoře. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn. 
 
 

2) Připomínka k Odůvodnění, obecná část:  
V návaznosti na výše uvedenou připomínku požadujeme do 
této části doplnit přehlednou tabulku, v níž budou uvedeny 
údaje dle původního, resp. stávajícího znění nařízení vlády 
(dopady na SR ve výši 1 mld. Kč) a dle nově navrženého 
znění nařízení vlády (0,5 mld. Kč) o předpokládaném 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn. 
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čerpání prostředků za jednotlivé projekty za školní rok 
2017/2018 a následně i na školní rok 2018/2019 
s uvedením následujících údajů: počet zapojených škol, 
počet zapojených žáků a v % z celkového počtu žáků, počet 
porcí celkem a na jednoho žáka, limit prostředků na 
produkty na žáka za školní rok, celková výše podpory – 
z toho EU a státní rozpočet ČR. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

3) Připomínka k předkládací zprávě:  
Ve druhé větě druhého odstavce doporučujeme vypustit 
slovo "to" ve slovním spojení „zaměření to bylo stejné“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

4) Připomínka k Čl. I, bod 2:  
Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné v § 2 odst. 1 
písm. b) zavést pro spojení „ovocné a ovocno-zeleninové 
protlaky s obsahem ovocné složky nejméně 50 %“ 
legislativní zkratku „ovocné protlaky“. Tato úprava by 
navrhovanou novelu zjednodušila, neboť by bylo možné 
vypustit novelizační body 3, 6 a 8. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

5) Připomínka k Čl. I, bod 5 (§ 5 odst. 2): 
Doporučujeme slovo "nebo" nahradit slovem "a", aby text, 
který má být zrušen, byl v souladu s textem platného znění 
nařízení. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

6) Připomínka k  Čl. I, bod 7 (§ 8): 
Doporučujeme definovat pojem "související náklady“ v § 8 
odst. 1 nebo uvést odkaz, pokud je tento pojem vymezen v 
komunitárních předpisech.  
V textu odstavce 1 doporučujeme nahradit odkaz "odstavec 
2" na "odstavec 3". 
V § 8 odst. 3 doporučujeme za slovo "přístup" vložit slovo 
"finanční", neboť se zřejmě nebude jednat o stanovení 
spotřeby žáka ve hmotných jednotkách. 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Důvodem je snaha mít co nejméně novelizačních bodů. 
Limit se stanovuje v Kč, z toho vyplývá, že se jedná 
o finanční limit.  

7) Připomínka k Čl. I, k bodům 9, 10 a 11: 
Tabulky uvedené v  přílohách č. 2 a č. 3 nemají číslování 
řádků. Není proto jednoznačně určeno, který je "první" 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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řádek v tabulce. Zřejmě by bylo vhodnější formulovat např. 
jako "v části týkající se 1. skupiny". 

8) Připomínka k Čl. I k bodu 12:   
Obsah vysvětlivky v příloze č. 3 vymezuje sdělení 
normativního charakteru. Doporučujeme zvážit jeho 
zařazení přímo do některého vhodného paragrafu v textu 
nařízení vlády. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Z důvodu srozumitelnosti považujeme za vhodnější 
ponechat uvedenou vysvětlivku pod tabulkou, ke které 
se vztahuje.   

9) Připomínka k zvláštní části k bodu 7 (§ 8):   
V posledním odstavci doporučujeme doplnit za text "podle 
§ 5" slova "odst. 1". 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

10) Připomínka k zvláštní části k bodu 9 (Příloha č. 2):  
V závorce názvu bodu doporučujeme doplnit "č.". Slovo 
"cenu" požadujeme nahradit slovy "výši podpory", neboť 
v příloze nejsou uvedeny ceny, ale výše podpor. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

11) Připomínka k zvláštní části k bodu 14 (vysvětlivka u 
přílohy č. 3): 
Doporučujeme číslo "14" nahradit číslem "12", neboť 
vysvětlivka u přílohy č. 3 se vztahuje k bodu "12" a nikoliv, 
jak je zde uveden, k bodu "14". 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

12) Připomínka: 
Vzhledem k předběžným závěrům auditu EK                          
č.  FV/2017/011/CZ/RLF a INT/2017/005/CZ/RLF 
doporučujeme do budoucna zvážit nastavení celkového 
systému programů ovoce a mléko do škol, konkrétně 
nastavení programu s mezičlánkem žadatele mezi 
distributorem a SZIF (poskytovatel dotace) a následné 
poskytování dotace na základě faktur předkládaných 
distributory. 

Vysvětleno. 
MZe se závěry auditu pracuje, proběhne bilaterální 
jednání s EK k závěrům auditu. Nastavený systém 
v souvislosti s auditem hodnotíme, zvažujeme 
alternativy, z nichž jednou možností je systém 
přenastavit. Není to ovšem předmětem návrhu této 
novely nařízení vlády.   

13) Připomínka: 
Na oba projekty jsou vynakládány značné prostředky 
státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že tyto projekty jsou 
realizovány již řadu let, považujeme za vhodné doplnit do 
odůvodnění i informaci o tom, jak se daří naplňovat cíl ve 
změně stravovacích návyků dětí a zda byla prováděna i 

Vysvětleno. 
Projekty jsou nově nastaveny jak na úrovni EU, tak na 
národní úrovni. Změny byly především u mléka dost 
výrazné. V novém rámci projekt funguje od září 2017. 
Nedomníváme se, že je v současné době možné 
hodnotit naplňování cílů projektu. Nicméně, projekt 
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zjištění, jak jsou poskytované svačiny využívány, zda 
nedochází k plýtvání, zda je děti skutečně zkonzumují. 

bude pravidelně hodnocen a proběhne i dotazníkové 
šetření. Předpokládáme, že ze získaných informací 
budeme mít i data, která jsou zmíněna v připomínce.   

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 

Bez připomínek.  

Ministerstvo spravedlnosti 
 

Bez připomínek.   

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

1) Připomínka k čl. I bodu 7 – k § 8: 
Doporučujeme slovní spojení „způsobem umožňujícím 
dálkový přístup“ nahradit slovy „na svých internetových 
stránkách“. Dojde tak k přesnému vymezení místa 
uveřejnění na internetu, neboť slova „způsobem umožňující 
dálkový přístup“ znamenají kdekoliv na internetu. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

2) Připomínka k čl. I bodu 2 – k § 2 odst. 1 písm. b): 
Doporučujeme formulačně sjednotit určení obsahu ovocné 
složky v ovocném a ovocno-zeleninovém protlaku. 
Ustanovení stanoví, že se jedná o „nejméně“ 50 %. 
Navazující ustanovení však používají pojem „minimálně“ 
50 % (viz např. § 5 odst. 1 písm. c) a odst. 3).  

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

3) Připomínka k čl. I bodu 7 – k poznámce pod čarou č. 8: 
Znění poznámky pod čarou č. 8 zůstává zachováno, 
nevidíme tedy důvod, aby byla novelou dotčena. 
Doporučujeme z daného novelizačního bodu slova 
„a poznámky pod čarou č. 8“ a její samotné znění vypustit. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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4) Připomínka k  čl. I bodu 8 – k příloze č. 1: 
S ohledem na znění dalších novelizačních bodů (bod 10 
a 11) pro zachování jednotnosti právního předpisu 
navrhujeme slova „skupina 7“ nahradit slovy „ve skupině 7“. 

Akceptováno částečně.  
Text byl upraven - zavedením legislativní zkratky dojde 
ke zrušení tohoto novelizačního bodu. 

5) Připomínka k  čl. I bodu 9 – k příloze č 2: 
Jelikož dochází v příloze č. 2 k nahrazení celé skupiny 1, 
doporučujeme novelizační bod uvést ve znění: „V příloze 
č. 2 skupina 1 zní:“. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

6) Připomínka k čl. II – k přechodným ustanovením: 
Doporučujeme přehodnotit zachování zamýšlených 
přechodných ustanovení. Navrhované změny předmětného 
nařízení vlády jsou především hmotněprávního 
a legislativně technického charakteru. Domníváme se, že 
není zcela jasné, proč jsou tyto změny doprovázeny 
přechodnými ustanoveními, která se týkají žádosti 
o poskytnutí podpory na produkty (§ 9) a žádosti 
o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření 
(§ 10), když tato ustanovení nebyla novelou jakkoli 
měněna. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 
 
 

1) Připomínka: 
Požadujeme v materiálu odůvodnit převod finančních 
prostředků ze středních škol na školy základní.   
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Vysvětleno. 
Návrhem novely nařízení vlády nedochází k převodu 
prostředků ze středních na základní školy. Dochází 
k omezení cílové skupiny z důvodu snížené alokace 
prostředků ze státního rozpočtu.   
Rozpor byl odstraněn. 

2) Připomínka: 
Souhlasíme se snížením objemu alokovaných prostředků 
na 500 mil. Kč. Žádáme však uvést, zda předkládaná 
právní úprava reálně sníží dopady na státní rozpočet. Z 
materiálu to totiž není patrné.  
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Vysvětleno. 
V odůvodnění je uvedeno, že avizovaný požadavek na 
1 mld. Kč je snížen na cca 490 mil. Kč.  
Rozpor byl odstraněn. 
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3) Připomínka k předkládací zprávě: 
V předkládací zprávě je uvedeno, že na střední školy 
připadá rámcově cca 40 mil. Kč, zatímco ve zprávě 
důvodově je tato částka o 8 mil. Kč vyšší. Požadujeme 
tento nesoulad vysvětlit a materiál odpovídajícím způsobem 
upravit.  
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn. 
 

Úřad vlády - vedoucí 
Úřadu vlády  
 

1) Připomínka k čl. I bod 1:  
Požadujeme vypustit v čl. I novelizační bod 1. 
Odůvodnění: V tomto školním roce se k tomuto programu 
přihlásilo 581 středních škol (což je třetina všech středních 
škol) a tento program využívá okolo 138 700 středoškoláků 
(stav k 31. 12. 2017). Je tedy patrné, že i středoškoláci 
o tento program zájem mají. Ministerstvo by mělo najít 
prostředky, jak podpořit správné stravovací návyky i u žáků 
na středních školách. Hovoříme o částce zhruba 70 mil. Kč 
úspor.  

Vysvětleno. 
K omezení cílové skupiny došlo na základě rozhodnutí 
vedení MZe z důvodu, že na projekt nebyla alokována 
částka, která byla schválena při přijetí NV. Na zúžení 
cílové skupiny o střední školy je shoda i s MŠMT, 
neboť u středních škol je možnost utváření zdravých 
stravovacích návyků nejnižší. Projekt byl původně 
nastaven na minimálně čtyři porce mléčných výrobků 
za měsíc, což je podle názoru MZe smysluplné.  
Při zachování středních škol by v příštích letech při 
nižší alokaci z rozpočtu EU a vyšším zapojení žáků 
středních škol došlo ke snížení limitu a porcí na žáka, 
což by mělo negativní dopad i na žáky základních škol 
(místo 4-5 produktů za měsíc budou dostávat např. jen 
2 porce), čímž se odchýlíme od cíle projektu, podpory 
správných stravovacích návyků. I dle názoru MŠMT 
jsou právě žáci základních škol ti, u kterých je větší 
pravděpodobnost pozitivního vlivu na utváření zdravých 
stravovacích návyků.   
Při plánování rozpočtu na příští školní rok by bylo nutné 
počítat s vyšším zapojením středních škol a jednalo by 
se o částku cca 140 mil. Kč, o kterou by bylo potřeba 
navýšit státní rozpočet.   
V případě dostatečné alokace finančních prostředků se 
do budoucna MZe nebrání obnovení cílové skupiny 
studentů středních škol.  
Rozpor byl odstraněn. 

2) Připomínka k čl. I bod 5:  
Požadujeme přeformulovat tento bod v tomto znění: V § 5 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Na základě diskusí se došlo k výkladu předpisů EU, že 
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odst. 2 se slova „uvedené v čl. 23 odst. 4 písm. b) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 
v platném znění“ zrušují. 
Odůvodnění: Původní znění tohoto odstavce, které 
umožňovalo zahrnout do povinných dodávek jak konzumní 
mléko, tak i další neochucené výrobky, bylo vyhovující, 
žáky využíváno a nemělo by proto být měněno. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

povinné jsou dodávky pouze konzumního mléka. SZIF i 
zveřejňuje minimální počet dodávek konzumního 
mléka. Pokud zůstane zachováno původní znění, 
neznamená to, že by povinný minimální počet dodávek 
konzumního mléka mohl být nahrazen neochucenými 
výrobky. Původní znění žadatele více svazuje.  
Rozpor byl odstraněn. 
 

3) Připomínka k čl. I bod 10:  
Podle § 5 odst. 1 písm. i) resp. nově písm. j) a podle Přílohy 
č. 2, ve 2. skupině poslední řádek jsou do plně 
podporovaných výrobků zařazeny sýry ostatní, což v tomto 
případě představuje tzv. přírodní sýry tvrdé. Maximální 
podpora na tento sortiment výrobků je stanovena na 12,00 
Kč při velikosti porce 100 g. Definovanou podporu je nutné 
navýšit na 15,60 Kč vč. DPH. 
Odůvodnění: Současná cena naprosto neodpovídá situaci 
na trhu, v případě dodávek znamená pro mlékárny přímou 
ztrátu. Ze strany škol je o tyto výrobky obrovský zájem. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Výše podpory byla stanovena na základě odborné 
analýzy Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. 
Předmětem návrhu novely nařízení vlády není úprava 
stávajících sazeb. 
Rozpor byl odstraněn. 
 

Úřad vlády - ministr 
spravedlnosti a předseda 
Legislativní rady vlády 

Bez připomínek - zasíláno na vědomí.  

Úřad vlády - odbor 
kompatibility 
 

1) Připomínka k odůvodnění materiálu, str. 2 a 3: 
Předkladatel uvádí výčet předpisů EU, aniž by specifikoval, 
které předpisy jsou do předkládaného nařízení vlády přímo 
implementovány a které se jej dotýkají pouze v širších 
souvislostech. 
V tomto smyslu je třeba výčet unijních předpisů upravit a 
uvádět předně ty předpisy, které jsou k předkládanému 
nařízení vlády přímo implementační. Tyto předpisy je nutno 
oddělit od těch předpisů EU, které se navrhovaného 
nařízení vlády dotýkají pouze v širších souvislostech. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

 
 

2) Připomínka k odůvodnění materiálu, str. 2 a 3: 
V této části odůvodnění předkladatel dále hned v úvodu 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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uvádí, že „předložený návrh nařízení vlády je v souladu 
s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.“  
Nepovažujeme za šťastné, aby byl v odstavci věnujícímu se 
souladu předkládaného nařízení vlády s právem EU 
hodnocen i soulad návrhu nařízení s ústavním pořádkem 
České republiky a mezinárodními smlouvami, jimiž je 
Česká republika vázána. Toto posouzení je vhodné učinit 
na jiném místě odůvodnění. Je třeba upravit. 

 
 
 
  

Nejvyšší kontrolní úřad Připomínka k příloze č. 1 (nad rámec návrhu): 
V Příloze č. 1 jsou uvedeny maximální výše podpory 
na porci ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny 
členěné do skupin podle jednotlivých druhů ovoce 
a zeleniny. Některé částky podpor z 1. skupiny se však 
bez bližší kalkulace (náklady na opracování, balení, 
distribuci apod.) jeví jako nepřiměřeně vysoké. Např. 100 g 
mrkve při výši podpory 5,50 Kč/100 g znamená 55 Kč/kg 
(v maloobchodě je 1 kg mrkve prodáván za 18 až 20 
Kč/kg), což je o 66 %  více než je maloobchodní cena. 
U mandarinek, u nichž podpora 8,40 Kč/100 g znamená 84 
Kč/kg, se maloobchodní cena pohybuje v rozpětí 30 až 40 
Kč/kg, tj. o 50 % méně než činí výše podpory. Dalším 
příkladem je okurka, u níž je podpora stanovena 
na 7,90 Kč/100 g. Při průměrné váze jedné okurky cca 330 
g a maloobchodní ceně 13 až 16 Kč/ks, představuje 
maloobchodní cena 36 - 53 Kč/kg, podpora však činí 79 
Kč/kg, tj.  zhruba 1,5 - 2 krát více než je maloobchodní 
cena.  
Uvedené příklady ilustrativně dokládají potřebu objektivního 
stanovení cen porcí ovoce a zeleniny a nutnost ověření 
výše stanovených limitů podpor, případně jejich modifikaci, 
neboť je evidentní, že u některých druhů ovoce a zeleniny 
je dotace vyšší, než kolik činí obvyklá/průměrná 
maloobchodní cena daného druhu ovoce či zeleniny, 
i při zohlednění vedlejších nákladů souvisejících s distribucí 
produktů.  

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Sazby maximálních výši podpory na porci byly 
stanoveny odbornou analýzou Ústavu zemědělské 
ekonomiky a informací. Výše podpory zahrnuje nejen 
cenu ovoce a zeleniny, ale také náklady na distribuci 
a balení. Předmětem návrhu novely nařízení vlády není 
úprava stávajících sazeb.  
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Česká národní banka Bez připomínek.  

Český statistický úřad Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český telekomunikační 
úřad 
 

Připomínka k bodu 5: 
Zrušená slova by měla začít spojkou a namísto omylem 
uvedené spojky nebo v kontextu se zněním ustanovení § 5 
odst. 2.  
Stejně by mělo být opraveno ustanovení § 5 odst. 2 
v platném znění.  

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Český úřad zeměměřický 
a katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický regulační úřad Bez připomínek.  

Národní bezpečnostní 
úřad 
 
 

1) Připomínka k bodu 5:  
Zrušovaná slova nemohou začínat slovem „nebo“, ale 
slovem „a“, protože slovo „nebo“ je v textu uvedeného 
odstavce pouze před slovy „konzumní mléko“, která nejsou 
předmětem zrušení. Nutno opravit i v textu platného znění 
s vyznačením změn. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

2) Připomínka k bodu 7:  
V textu novelizačního bodu zrušit slova „a poznámky pod 
čarou č. 8“, protože uvedenou poznámku pod čarou není 
potřeba nahradit. Dále je nutno zrušit uvozovky na začátku 
odstavce 1 a rovněž samotnou poznámku pod čarou č. 8 
na konci nahrazovaného textu s tím, že závěrečné 
uvozovky a tečka budou přesunuty na konec odstavce 4. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

3) Připomínka k § 9 a 10:  
Je nezbytné provést revizi odkazů na ustanovení paragrafu 
8, který byl předloženou novelou nahrazen paragrafem 
s jiným počtem odstavců.  

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Správa státních hmotných 
rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro jadernou Bez připomínek.  
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bezpečnost 

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí České 
republiky 
 

Připomínka: 
Žádáme, aby byl zachován program poskytování podpory 
do středních škol. 
Odůvodnění: 
Vzhledem ke skutečnosti, že jediným argumentem 
pro vyřazení středních škol, jsou prostředky státního 
rozpočtu. Podle postupných zdrojů se ekonomika vyvíjí 
dobře, tak se domníváme, že není důvod v programu 
cokoliv eliminovat. 
Máme zkušenosti, že i na středních školách program 
funguje dobře.  
Pro zachování programu na středních školách je dalším 
argumentem to, že lze poskytovat dotované výrobky 
prostřednictvím společností, které celý sortiment – 
dotovaných i nedotovaných výrobků – umístí do automatu 
a škola žádné finanční prostředky nevybírá, to znamená, že 
může dojít zároveň k eliminaci jisté administrativní zátěže 
pro školy spojené s realizací tohoto programu.  
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
K omezení cílové skupiny došlo na základě rozhodnutí 
vedení MZe v reakci na nedostatečnou výši 
alokovaných finančních prostředků ze státního 
rozpočtu.  Na omezení je shoda i s MŠMT, neboť u 
studentů středních škol je možnost ovlivnit zdravé 
stravovací návyky nejnižší.  
Při zachování středních škol dojde ke snížení limitu a 
porcí na žáka (místo 4-5 produktů za měsíc budou 
dostávat např. jen 2 porce), čímž se odchýlí od cíle 
projektu, podpory správných stravovacích návyků.   
Rozpor byl odstraněn. 

Sdružení místních 
samospráv 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 
 

1) Připomínka: 
Podle zkušeností ze škol žáci preferují čisté neochucené 
mléko, ovoce, zeleninu, ovocné šťávy. O další produkty 
jako bílý bio jogurt, sýry, takový zájem není a většina žáků 
(je uváděno až 90 %) je nechce. 
Tato skutečnost by měla být vzata v úvahu při novelizaci 
nařízení vlády č. 74/2017 Sb. 

Vysvětleno. 
MZe nedisponuje těmito informacemi. Naopak 
požadavky jsou spíše směrem zachování co 
nejpestřejší škály výrobků. Navíc je to na vztahu škola 
– dodavatel, jaké výrobky si škola objedná.  

2) Připomínka: 
Bez úprav sdělujeme tento poznatek ze školské praxe: 
„Praxe je taková, že o produkty je větší zájem na 1. stupni, 
dětem jsou rozdány, takže zde není zpětná vazba 
o následném používání. Děti produkty berou domů. Ovoce 
a zelenina pro 2. stupeň končí většinou nepovšimnuta 
ve třídě, děti si ji můžou dobrovolně vzít, nenutíme je, jinak 
by skončila přinejmenším v koši. Ovoce a zelenina je 
v mnoha případech dodávána nahnilá, poničená nebo 
nepoživatelná (hrušky jsou tak tvrdé, že končí většinou 
v koši), některé výrobky nelze sníst ve škole, protože je 
potřeba nože na okrájení. Velké výhrady jsou k nabídce. 
Děti nechtějí jíst exotické ovoce, ale spíše domácí (např. 
jablka namísto exotického kaki). O mléko je na 2. stupni 
velmi malý zájem.“. 

Vysvětleno. 
MZe tuto zpětnou vazbu nemá, domníváme se, že se 
jedná o názor jedné školy, do projektu je ale zapojeno 
cca 4000 škol. Nabídka, jak již bylo uvedeno výše, je 
předmětem jednání škola – žadatel.  
Pokud je ovoce a zelenina dodáváno např. nahnilé 
(tedy nesplňuje standardy), škola ho nemusí od 
žadatele přebrat a vrátit mu ho.  

3) Připomínka: 
Záměr návrhu omezit cílovou skupinu u Mléko do škol 
vypuštěním středních škol nelze považovat za správný. 
Uspořená částka z hlediska státního rozpočtu není nijak 
významná. 

Vysvětleno. 
K rozhodnutí došlo na základě snížení požadovaného 
příspěvku ze státního rozpočtu na polovinu. Při 
zachování takto široké cílové skupiny není projekt 
dlouhodobě udržitelný. V letošním roce šlo na střední 
školy „jen“ 48 mil. Kč (zapojenost SŠ z 30 %), ale při 
plánování rozpočtu je třeba počítat s částkou až 140 
mil. Kč, což je polovina sumy ze státního rozpočtu. 
Nejedná se tedy o bezvýznamnou částku. 

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace samostatných Bez připomínek.  
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odborů 

Rada hospodářské a 
sociální dohody 

Bez připomínek – zasláno na vědomí.  

Státní zemědělský 
intervenční fond 

1) Připomínka k § 2 odst. 1 písm. b): 
Návrh - balené ovocné a zeleninové šťávy a ovocné 
protlaky, které jsou uvedeny v části X přílohy I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 
v platném znění, pokud neobsahují konzervanty a ovocno-
zeleninové protlaky s obsahem ovocné složky minimálně 50 
% pokud neobsahují konzervanty, 
Odůvodnění: Ve zmíněné části X přílohy I nařízení EP 
a Rady č. 1308/2013 nejsou ovocno-zeleninové protlaky 
uvedeny.  
Uvedenou formulaci „ovocné a ovocno-zeleninové protlaky 
s obsahem ovocné složky nejméně 50 %“ si lze vykládat 
i tak, že ovocné protlaky musí mít ovocnou složku nejméně 
50 %, což je zavádějící, jelikož všechny protlaky musí být 
100% ovocné či ovocno-zeleninové. 
Doporučujeme sjednotit použité výrazy „nejméně“ (§ 2, 
odst. 1 písm. b)) a „minimálně“ (§ 5, odst. 1 písm. c) 
a odst. 3, příloha č. 1). 

Akceptováno. 
Text byl upraven 
   
 

2) Připomínka k § 2 odst. 2 písm. c): 
Návrh - vzdělávací akce a tištěné vzdělávací materiály 
o produktech dodávaných v rámci školního projektu4), 
o zdravých stravovacích návycích a o ochraně životního 
prostředí týkající se produkce, distribuce a spotřeby ovoce 
a zeleniny nebo mléka a mléčných výrobků, s výjimkou 
založení a provozu internetových prezentací  
Odůvodnění: Na základě stávající praxe, kdy žadatelé 
za vzdělávací materiály považují např. i nástroje 
pro přípravu produktů ke konzumaci je vhodné upřesnit, že 
vzdělávací materiály mají mít tištěnou podobu.  
Uvedený návrh je reakcí na výstup z jednání konzultační 
skupiny posuzující Plány doprovodných vzdělávacích 
opatření ze dne 30. 11. 2017. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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3) Připomínka k § 2 odst. 3: 
Návrh - Tištěné vzdělávací materiály uvedené v § 2 odst. 
2 písm. c) mohou být využity pouze při provádění 
doprovodných vzdělávacích opatření podle odstavce 2 
písm. a) až d); jejich využití pro jiné účely není 
přípustné. 
Návrh textu do Odůvodnění - Schvalování tištěných 
vzdělávacích materiálů bude probíhat na úrovni komise při 
Ministerstvu zemědělství. Z tohoto důvodu žadatelé 
společně s plány doprovodných vzdělávacích opatření 
předloží i tištěné vzdělávací materiály, které v daném 
školním roce zamýšlejí distribuovat v rámci doprovodných 
vzdělávacích opatření. Komise následně posoudí 
způsobilost každého předloženého materiálu. 
Odůvodnění: Uvedený návrh je reakcí na výstup z jednání 
konzultační skupiny posuzující plány doprovodných 
vzdělávacích opatření ze dne 30.11.2017.  
Ze závěru zápisu z tohoto jednání, na kterém se shodli 
zástupci SZIF, MZe a MŠMT, vyplývá, že v rámci 
doprovodných vzdělávacích opatření by měla být 
upřednostněna především opatření prováděná zážitkovou 
formou, jako jsou exkurze, ochutnávky, vzdělávací akce – 
tyto pak mohou být podpořeny distribucí podpůrného 
vzdělávacího materiálu. Samostatná distribuce 
vzdělávacího materiálu nebude považována za samostatný 
druh doprovodných vzdělávacích opatření, což bude 
zohledněno v novele nařízení vlády (dále jen NV). 
V reakci na požadavky ze strany MZe vznesené na řídícím 
výboru SOT dne 8. 3. 2018 považujeme za nutné stanovit 
postup schvalování tištěného vzdělávacího materiálu, který 
by se měl objevit v materiálu Odůvodnění. 
Stanovení postupu schvalování tištěného vzdělávacího 
materiálu minimalizuje případné nejasnosti a pochybnosti 
ohledně schválení či neschválení příslušného materiálu. 
Pro žadatele bude tento postup transparentnější 
a poskytnutí podpory či její zamítnutí bude předvídatelnější.   
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Vzdělávací materiály podle odst. 2 písm. c) a podle 
odst. 3 jsou odlišné.  
Některé vzdělávací materiály jsou obsáhlé, a mohou 
být použity samostatně. Ve spojení s jiným DVO by se 
žadatel už nemusel vejít do limitu.  
 Posouzení proběhne na pracovní skupině, která 
schvaluje DVO.  
Komise při MZe na způsobilé produkty nemůže 
schvalovat letáky (nemá to ve statutu a není důvod, 
proč by se k tomu vyjadřovalo MZ). Založit novou 
komisi považuje MZe z kapacitních a časových důvodů 
za nereálné, navíc se to jeví jak nadbytečná 
administrativní zátěž na státní správu.   
Schvalování vzdělávacího materiálu i letáků bude tedy 
probíhat na pracovní skupině pro DVO. Bude se 
vyjadřovat jednotlivě ke každému vzdělávacímu 
materiálu, a ne jen obecně, jak to bylo doposud.  
Hrubý grafický návrh či věcný obsah tištěného 
vzdělávacího materiálu bude žadatel předkládat spolu 
s plánem DVO (bude doplněno do NV do § 7 odst. 3) a 
pracovní skupina rozhodne, zda je možné ho dodat 
samostatně nebo s jiným opatřením.  
Zmíněný zápis z jednání pracovní skupiny byl 
připomínkován MZe. Nesouhlasíme, aby vzdělávací 
materiál, který je obsáhlejší, nemohl být uznán jako 
samostatné DVO.  
To by i nadále platilo pouze u letáků, které samostatně 
nemůžou být uznány jako DVO.  
Rozpor byl odstraněn. 
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4) Připomínka k § 5 odst. 2: 
Návrh - 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: Ve stávajícím znění NV uveřejněném 
ve sbírce zákonů je uvedena spojka „a“ nikoli „nebo“. 
Doporučujeme opravit, aby se předešlo zbytečným 
dohadům, proč se má z NV odstranit spojka „nebo“, která 
tam vůbec není, a naopak proč má na konci věty zůstat 
spojka „a“, která se neškrtá. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

5) Připomínka k § 6 odst. 3: 
Návrh - Součástí žádosti o schválení je kromě závazků 
uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie7) 
také závazek žadatele, že produkty dodá podle oznámení 
Fondu o minimálním počtu dodávek produktů za každý 
měsíc příslušného školního roku do každé školy, s níž bude 
mít uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, v průběhu 
celého školního roku.  
Odůvodnění: Smyslem této připomínky je sjednocení textu. 
Po doplnění slova „každý“ odpovídá text formulaci použité 
v § 8 odst. 2 a zcela jednoznačně říká, že minimální počet 
dodávek je třeba plnit v každém měsíci školního roku. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Z legislativního hlediska není předkládaný návrh úpravy 
vhodný a stávající znění je postačující. 
 

6) Připomínka k § 6 odst. 4: 
Návrh - Žadatel podle odstavce 1 písm. a) připojí k žádosti 
o schválení doklad prokazující, že je producentem ovoce, 
zeleniny nebo mléka nebo výrobcem mléčných výrobků 
Odůvodnění: Uvedená formulace odpovídala původně 
zamýšlenému nastavení projektu MDŠ, kdy za žadatele 
producenta byl považován producent mléka, který z tohoto 
vlastního mléka vyrábí mléčné výrobky viz původní znění 
tohoto odstavce, které prošlo mezirezortním připomínkovým 
řízením i Legislativní radou vlády, „Žadatel podle odstavce 
1 písm. a) připojí k žádosti o schválení doklad prokazující, 
že je producentem ovoce, zeleniny nebo mléka a výrobcem 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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mléčných výrobků.“. 
Následně byla spojka „a“ upravena na „nebo“, aby i výrobci 
mléčných výrobků (zpracovatelé mléka), byli považováni 
za žadatele producenty.  
Tím však pozbyl smyslu požadavek na předložení dokladu 
prokazujícího, že žadatel je producentem mléka, jelikož 
producent syrového kravského mléka se do projektu MDŠ 
zapojit nemůže (syrové kravské mléko nelze dodávat dětem 
k přímé konzumaci) a jelikož i konzumní mléko, způsobilé 
pro dodávky v rámci projektu MDŠ, lze považovat 
za mléčný výrobek, může být zmínka o mléku 
z připomínkované věty odstraněna. 

7) Připomínka k § 8 odst. 1: 
Návrh - Fond do 1. září příslušného kalendářního roku 
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup předběžný 
měsíční limit na produkty na jednoho žáka, který se použije 
do doby zveřejnění limitu podle odstavce 3 a který se 
vypočítá jako podíl celkové podpory……….. 
Odůvodnění: Vzhledem k nově vloženému odstavci 
o minimálním počtu dodávek se o ročním limitu 
na produkty, na který se odkazuje v odst. 1, píše nyní 
až v odst. 3, což je třeba zohlednit. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn.  

8) Připomínka k § 8 odst. 2: 
Fond do 1. září příslušného školního roku zveřejní 
způsobem umožňujícím dálkový přístup minimální počet 
dodávek produktů za každý měsíc příslušného školního 
roku v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol a minimální 
počet dodávek konzumního mléka za každý měsíc 
příslušného školního roku v rámci projektu Mléko do škol 
podle výše přidělených finančních prostředků na příslušný 
školní rok. 
Při nedodržení minimálního počtu dodávek produktů 
za měsíc Fond poměrně sníží finanční prostředky 
připadající na schváleného žadatele v daném školním roce. 
Návrh: Fond do 1. září příslušného školního roku zveřejní 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Z legislativního hlediska není předkládaný návrh úpravy 
vhodný a stávající znění je postačující. 
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způsobem umožňujícím dálkový přístup minimální počet 
dodávek produktů za každý měsíc příslušného školního 
roku v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol a minimální 
počet dodávek produktů, konkrétně konzumního mléka 
a jeho variant se sníženým obsahem laktózy ve smyslu 
§ 2 odst. 1 písm. c) za každý měsíc příslušného školního 
roku v rámci projektu Mléko do škol podle výše přidělených 
finančních prostředků na příslušný školní rok. 
Při nedodržení minimálního počtu dodávek produktů 
za každý měsíc Fond poměrně sníží finanční prostředky 
připadající na schváleného žadatele v daném školním roce. 
Odůvodnění: Jelikož se i na jiných místech textu NV (§ 6 
odst. 3, § 8 odst. 2 poslední věta) píše o minimálním počtu 
dodávek produktů, považujeme za vhodné tuto formulaci 
chápat všeobecně pro OZDŠ i MDŠ, což umožní navržené 
doplnění textu.  
Jedná se o nastavení transparentního způsobu 
vyhodnocení plnění povinnosti minimálního počtu dodávek 
produktů u žadatelů v rámci obou školních projektů. 
Pokud se u OZDŠ píše o minimálním počtu dodávek 
produktů, zatímco u MDŠ by byl uveden minimální počet 
dodávek konzumního mléka, mělo by být toto rozlišení 
rozepsáno i ve zmíněném § 6 a dále v § 8, aby bylo zřejmé, 
že uvedená povinnost a případná sankce platí jak 
pro OZDŠ, tak pro MDŠ. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 
Doplnění slova „každý“ vede k sjednocení formulací 
použitých v tomto odstavci. 

 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Původní znění považujeme za srozumitelnější. Mléko je 
už definované v § 1 a § 2.  
Rozpor byl odstraněn. 

9) Připomínka k § 9 odst. 5 písm. d): 
Návrh - 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 podpory12), v 
souladu s limity stanovenými v § 8 odst. 1 a 3,  
Odůvodnění: Vzhledem k nově vloženému odstavci 
o minimálním počtu dodávek se o ročním limitu na 
produkty, na který se zde odkazuje, píše nyní až v odst. 3, 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn.  
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což je třeba zohlednit. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

10) Připomínka k § 9 odst. 6: 
Návrh - Schválený žadatel, který přímo dodává nebo řídí 
dodávky produktů ekologického zemědělství, musí přiložit 
k žádosti o podporu i kopii rozhodnutí o registraci osoby 
podnikající v ekologickém zemědělství a kopii osvědčení 
o původu všech dodávaných produktů ekologického 
zemědělství, vydaného pověřenou osobou13) nebo obdobné 
dokumenty vydané členským státem Evropské unie, pokud 
je žádost o poskytnutí podpory podávána za dodávkové 
období, ve kterém schválený žadatel začal dodávat tyto 
produkty. 
V případě, že je žadatel registrován jako ekologický 
podnikatel v ČR podle § 6 zákona č. 242/2000 Sb., 
o ekologickém zemědělství, jsou veškeré údaje 
dostupné v Registru ekologických podnikatelů (REP) a 
povinnost doložení kopie rozhodnutí o registraci osoby 
podnikající v ekologickém zemědělství a kopie 
osvědčení o původu všech dodávaných produktů 
ekologického zemědělství k žádosti o podporu se na 
něj nevztahuje. 
Odůvodnění: V případě, že je žadatel registrován jako 
ekologický podnikatel v ČR dle § 6 zákona č. 242/2000 Sb., 
o ekologickém zemědělství, jsou veškeré údaje dostupné 
v Registru ekologických podnikatelů (REP), není tedy nutné 
předložení zmíněných dokladů v papírové podobě. Fond se 
snaží o co nejvyšší míru elektronizace spisů a snížení 
administrativní zátěže pro žadatele. 

Částečně akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

11) Připomínka k § 10 odst. 2 písm. b): 
Návrh - Soupis faktur vztahujících se k doprovodným 
vzdělávacím opatřením provedeným v příslušném období 
podle odstavce 1 a uhrazených schváleným žadatelem 
ke dni podání žádosti o poskytnutí podpory v souladu 
s limitem stanoveným v § 8 odst. 4 
Odůvodnění: Vzhledem k nově vloženému odstavci 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn. 
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o minimálním počtu dodávek se o limitu na doprovodná 
vzdělávací opatření, na který se zde odkazuje, píše nyní 
až v odst. 4, což je třeba zohlednit. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

12) Připomínka k příloze č. 3: 
Návrh - Výše podpory na porci v Kč je bez daně z přidané 
hodnoty. 
Odůvodnění: Požadujeme zachování formulace uvedené 
v původním znění NV. 
Dle nadpisu nad tabulkou „Výše podpory na porci 
ochucených mléčných výrobků“ jsou v této tabulce uvedené 
výše podpory, které platí jako pevné nikoli maximální. 
Uvedené částky podpory byly před přiblížením projektu 
mléka do škol projektu OZDŠ (zavedení skupiny výrobků 
zdarma) již od roku 1999 definovány pro žadatele jako 
částky bez DPH. DPH bylo vždy započítáno v maximálním 
doplatku žáků, který stanovuje MF Výměrem, který je 
zveřejňován v Cenovém výměru. 
Maximální je v tomto případě doplatek rodičů a neplatí tak 
tvrzení, že uvedená podpora zahrnuje DPH, náklady 
na produkty i veškeré vedlejší náklady související 
s dodávkou porce. Pokud by mělo platit uvedené tvrzení, 
znamená to, že i ochucené výrobky jsou žákům dodávány 
zdarma (rozpor s § 2 odst. 5 „Ochucený mléčný výrobek 
….. musí být prodáván žákům škol v souladu s cenovou 
regulací uplatněnou podle zákona o cenách.“) a uvedená 
výše podpory (v nadpisu tabulky i příslušného sloupce 
označená jako pevná) kryje veškeré náklady žadatele 
na produkt i jeho dodání do školy. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn. 

13) Připomínka k příloze č. 2 a k účinnosti: 
Návrh - Za účelem včasného schválení výrobků spadajících 
do nových kategorií navrhujeme posunout účinnost 
navrženého ustanovení dříve než 1. 7. 2018. 
Odůvodnění: Upozorňujeme na skutečnost, že zavedení 
nových kategorií tučnosti u konzumního mléka, které mají 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
S ohledem na postup legislativního procesu již není 
uvedená připomínka relevantní. 
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vliv na výši poskytnuté podpory, vyvolá potřebu opětovného 
rozřazení všech dosud schválených výrobků ze skupiny 
konzumního mléka.  
U nových žadatelů, kteří podávají žádost o schválení 
žadatele do 31. 3. 2018 a součástí této žádosti jsou 
i mléčné výrobky, pak bude Fond konzumní mléko 
schvalovat podle znění NV účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto NV a od 1. 7. následně rozhodnutí 
upravovat podle znění účinného po dni nabytí účinnosti 
tohoto NV, jelikož 3 měsíční prodleva v administraci 
od přijetí žádosti o schválení do nabytí účinnosti tohoto NV 
není přípustná. 
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14) Připomínka k přechodnému ustanovení: 
Návrh:  
1. Na žádosti o poskytnutí podpory na produkty pro 
školní rok 2017/2018 se použije nařízení vlády 
č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto nařízení. 
2. Na žádosti o poskytnutí podpory na doprovodná 
vzdělávací opatření pro školní rok 2017/2018 se použije 
nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
Odůvodnění: Požadujeme upravit dle uvedené formulace. 
S ohledem na 3 měsíční lhůtu pro podání jednotlivých 
žádostí o podporu na produkty i na doprovodná vzdělávací 
opatření (resp. možnost pozdějšího podání s uplatněním 
sankce dle čl. 4 odst. 5 prováděcího NK (EU) 2017/39) by 
uvedené znění přechodného ustanovení znamenalo, že 
žádosti o podporu vztahující se ke školnímu roku 
2017/2018, které budou Fondu doručeny od července 
do září roku 2018, resp. později (prakticky toto může nastat 
u žádostí  o podporu na produkty za měsíc duben a jistě 
nastane u žádostí o podporu na produkty za červen 2018 
a u žádostí na doprovodná vzdělávací opatření za období 
duben-červen 2018), budou posuzovány podle nového NV 
a tedy odlišně od předcházejících žádostí o podporu 
pro školní rok 2017/2018 (u MDŠ by např. museli být 
vyřazeni žáci SŠ). 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn. 
  

15) Připomínka k str. 1 odst. 2 Odůvodnění: 
Na základě výhrad MŠMT došlo k omezení cílové skupiny 
na základní a střední školy. 
Doporučujeme zpřesnit uvedenou formulaci. K vyřazení 
mateřských škol z projektu došlo především díky kolizi 
s čl. 11 písm. b) NK v přenesené pravomoci (EU) 2017/40.  
Jelikož při přípravě NV nebylo nalezeno funkční řešení, 
které by této nesrovnalosti zabránilo, MŠMT trvalo 
na vyloučení mateřských škol z projektu.  
Ačkoliv v rámci vnitřního připomínkového řízení byla tato 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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připomínka akceptována a text měl být upraven, v uvedené 
formulaci se to neprojevilo. 

16) Připomínka k str. 2 odst. 3 Odůvodnění: 
Návrh - Pro ujasnění navrhujeme specifikovat rozdělení 
podpory v příloze 3 u ochucených mléčných výrobků, neboť 
bylo mylně vykládáno, že podpora EU není součástí 
podpory. 
Odůvodnění: Navrhujeme odstranit. V návrhu NV ani 
v novelizačních bodech nevidíme formulaci, ke které by se 
toto odůvodnění vztahovalo. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

17) Připomínka k str. 3 odst. 6 Odůvodnění: 
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 
Odůvodnění: Oprava překlepu ve slově „výši“, kde chybí „i“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

18) Připomínka k str. 3 odst. 6 Odůvodnění: 
Návrh - V současné době je limit na produkty na 
žáka/školní rok 301,90 Kč. Po vypuštění středních škol by 
při současné výši rozpočtu a stávajícím počtu zapojených 
žáků základních škol byl limit na produkty na žáka 363 
Kč/školní rok. 
Odůvodnění: Fondem vyhlášený limit na produkty na žáka 
a školní rok je u MDŠ (vypuštění středních škol se týká 
pouze tohoto projektu) 301,90 Kč. 
Do teoretického výpočtu možné výše limitu po vypuštění 
žáků střeních škol (363,87 Kč) doporučujeme doplnit, že 
pro dosažení tohoto limitu musí být zachována nejen výše 
rozpočtu, ale též počet zapojených žáků základních škol 
(nyní 782 112 žáků). 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
  

19) Připomínka k str. 5 zvláštní část, k bodu 2 Odůvodnění: 
Návrh: …….s obsahem ovocné složky minimálně 50 % 
Odůvodnění: Doporučujeme sjednotit s formulací v NV, 
jelikož výklad užitých formulací není shodný. „s obsahem 
ovocné složky minimálně 50 %“ si vykládáme tak, že 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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protlak obsahující 50 % ovocného podílu může být dodáván 
v rámci projektu, zatímco v případě formulace „s obsahem 
ovocné složky více než 50 %“ by do škol protlak obsahující 
50 % ovocného podílu být dodáván nemohl.  
Použití výrazu nejméně (novelizační bod č. 2) a minimálně 
viz připomínka č. 1. 

20) Připomínka k str. 5 zvláštní část, k bodu 7 Odůvodnění: 
Návrh: Změny se týkají mechanismu výpočtu a oznamování 
limitů a minimálního počtu dodávek produktů. 
Fond předá MZe 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 a minimální počet dodávek produktů 
za každý 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 žákapro příslušný školní rok nejpozději 
do 25. října příslušeného kalendářního roku. MZe stanoví 
nejpozději do 30. října příslušného kalendářního roku 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 opatřenína jednoho žáka 
pro příslušný školní rok nejpozději do 15. srpna 
příslušeného kalendářního roku. Ministerstvo stanoví 
nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku 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 produktů se podle nařízení vlády produktů se 
rozumí závoz, během kterého žadatel zajistí dodání 
maximálně 2 porcí najednou v rámci projektu Ovoce 

Částečně akceptováno. 
SZIF vyhlašuje minimální počet dodávek produktů, tj. 
ovoce, zeleniny a konzumního mléka, které stanoví 
MZe. Definice porce byla požadována ze strany SZIF 
opakovaně, MZe pouze vyhovuje požadavku. Znění 
v odůvodnění je pro MZe zásadní.  
Některé formulační úpravy budou opraveny, bude 
definováno, že ministerstvem se rozumí Ministerstvo 
zemědělství.    
Rozpor byl odstraněn. 
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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. 
Odůvodnění: Dle § 8 odst. 2 Fond zveřejní minimální počet 
dodávek produktů v rámci projektu OZDŠ i MDŠ na základě 
informace od MZe (souvisí s připomínkou č. 8). Informace 
o podílu porcí konzumního mléka týkající se pouze MDŠ je 
proto pro Fond nedostačující. 
Z původního textu není zřejmé, o jaké ministerstvo se 
jedná. 
V případě stanovení minimálního počtu dodávek produktů 
doporučujeme upravenou formulaci z důvodu 
viz připomínka č 8.  
Jelikož v upraveném textu není porce zmíněna, navrhujeme 
uvedené vysvětlení odstranit.  
Bude-li ponecháno, doporučujeme upravit text takto „porcí 
se rozumí produkty o minimální hmotnosti či objemu podle 
§ 5 nařízení vlády“. Porcí může být jeden produkt (1 ks, 
1 balení), ale také více kusů. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21) Připomínka k str. 8 k bodu 14 Odůvodnění: 
Návrh - 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 %. 
Odůvodnění: Požadujeme odstranit. Viz. též připomínka 
č. 16. Po akceptaci připomínky č. 12 bude toto odůvodnění 
bezpředmětné. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn. 
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22) Připomínka k str. 6 k čl. III Odůvodnění - účinnost: 
Nabytí účinnosti nařízení vlády je navrženo dnem 1. 7. 
2018…… 
Odůvodnění: Uvítali bychom dřívější účinnost novelizačního 
bodu zavádějícího kategorie tučnosti u konzumního mléka 
viz naše připomínka č. 13. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
S ohledem na postup legislativního procesu již není 
uvedená připomínka relevantní. 
 

Potravinářská komora ČR 1) Připomínka k novelizačnímu bodu 1:  
Požadujeme tento bod zrušit.  
Odůvodnění: Podle stavu k 31. 12. 2017 se v tomto 
školním roce se k programu přihlásilo 581 středních škol a 
tento program využívá okolo 138 700 středoškoláků. 
To představuje zhruba třetinu všech středních škol 
a dokládá, že i mezi studenty středních škol je o tento 
program zájem. Domníváme se, že by ministerstvo mělo 
najít prostředky (jedná se cca o 70 mil. Kč), jak podpořit 
správné stravovací návyky i u žáků na středních školách.   
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
K omezení cílové skupiny u Mléka do škol došlo na 
základě rozhodnutí vedení MZe v reakci na 
nedostatečnou alokaci finančních prostředků 
z národního rozpočtu. Na omezení je shoda i s MŠMT, 
neboť u studentů středních škol je možnost ovlivnit 
zdravé stravovací návyky nejnižší. 
Při zachování středních škol dojde ke snížení limitu a 
porcí na žáka (místo 4-5 produktů za měsíc budou 
dostávat např. jen 2 porce), čímž se odchýlí od cíle 
projektu, podpory správných stravovacích návyků. 
Při zapojení středních škol se jedná o částku cca 140 
mil. Kč, o kterou by bylo potřeba navýšit státní 
rozpočet.   
Rozpor byl odstraněn. 

2) Připomínka k novelizačnímu bodu 5:   
Požadujeme ponechat slova: „nebo neochucené mléčné 
výrobky“. 
Odůvodnění: Původní znění tohoto odstavce, které 
umožňovalo zahrnout do povinných dodávek jak konzumní 
mléko, tak i další neochucené výrobky, bylo vyhovující, v 
pořádku a nemělo by proto být měněno. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Po diskusích se SZIF se došlo k výkladu předpisů EU, 
že povinné jsou dodávky pouze konzumního mléka. 
SZIF zveřejňuje minimální počet dodávek konzumního 
mléka. Pokud zůstane zachováno původní znění, 
neznamená to, že by povinný minimální počet dodávek 
konzumního mléka mohl být nahrazen neochucenými 
výrobky. Původní znění žadatele více svazuje.  
Rozpor byl odstraněn. 

3) Připomínka k novelizačnímu bodu 10: 
Definovanou podporu je podle našeho názoru nutné 
navýšit na 15,60 Kč vč. DPH. 
Odůvodnění: Podle § 5 odst. 1 písm. i) resp. nově písm. j) 
a podle Přílohy č. 2, ve 2. skupině poslední řádek jsou 
do plně podporovaných výrobků zařazeny sýry ostatní, což 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Výše podpory byla stanovena na základě odborné 
analýzy Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. 
Předmětem návrhu novely nařízení vlády není úprava 
stávajících sazeb.  
Rozpor byl odstraněn. 
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v tomto případě představuje tzv. přírodní sýry tvrdé. 
Maximální podpora na tento sortiment výrobků je 
stanovena na 12,00 Kč při velikosti porce 100 g. Současná 
cena neodpovídá situaci na trhu, v případě dodávek 
znamená pro mlékárny přímou ztrátu. Ze strany škol je o 
tyto výrobky značný zájem.  
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

4) Připomínka mimo novelizační body: 
Zásadně nesouhlasíme, aby byla zachována vazba 
na vyhlášku č. 282/2016 Sb. prostřednictvím tohoto 
nařízení vlády. Požadujeme ustanovení § 2 odst. 1 písm. 
d) ze stávající znění vypustit. 
Odůvodnění: Z logiky věci vyplývá, že ve školách 
a školských zařízeních lze nabízet pouze produkty, které 
splňují parametry tzv. pamlskové vyhlášky. Lze tedy 
předpokládat, že jedině takové výrobky budou přihlašovány 
do programu. Navíc, vazba na omezení v podobě 0 % 
přidaného cukru není v souladu s platnými právními 
předpisy na označování potravin, protože se množství 
přidaného cukru na obalech neuvádí. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Vyhláška je závazná a také platí omezení max. 7 % 
přidaného cukru u ochucených mléčných výrobků dle 
unijní legislativy.   
V případě odstranění odkazu na vyhlášku by mohlo 
dojít ke zmatení žadatelů, že nemusí vyhlášku (a její 
limity) už dodržovat.  
Rozpor byl odstraněn. 

5) Připomínka k rozsahu nabízených zakysaných  
mléčných výrobků: 
Podle podmínek nařízení vlády č. 74/2017 Sb. nelze 
zařadit do skupiny jogurtu uvedené v ustanovení § 5 písm. 
g) skupinu výrobků „řecký jogurt“ a „jogurt řeckého typu“.  
V ustanovení § 5 odst. 1 písmeno h) je nutné doplnit 
skupinu výrobků „řecký jogurt“ a „jogurt řeckého typu“, 
které mají obdobné vlastnosti jako výrobek „skyr“. Všechny 
tyto výrobky spadají podle definice uvedené v ustanovení § 
2 písm. d) prováděcí vyhlášky č. 397/2016 Sb. do skupiny 
zakysaných mléčných výrobků - jogurtů. Všechny tyto 
výrobky mají obdobné vlastnosti s vysokou přidanou 
hodnotou a výbornou nutriční hodnotou. Výrobky se liší 
pouze použitou mlékařskou kulturou. Všechny jsou 
vyráběny vzhledem ke své konzistenci v gramáži 140 g. V 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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případě nezařazení těchto dalších výrobků dochází k jejich 
diskriminaci oproti výrobku „skyr“. Nejvhodnější úpravou se 
tak jeví písmeno h) přeformulovat na „zakysané mléčné 
výrobky s obsahem bílkovin vyšším než 5,6 %“, které 
pokryje jak výrobky typu „skyr“, tak „řecký jogurt“ a „jogurt 
řeckého typu“.  
Obdobně platí výše uvedená připomínka také pro přílohu č. 
2 v tabulce u 2. skupiny u výrobku „skyr“ a přílohy č. 3 v 
tabulce u 4. skupiny u výrobku „skyr“, v nichž by bylo 
vhodné slovo „skyr“ nahradit slovy „zakysané mléčné 
výrobky s obsahem bílkovin vyšším než 5,6 %“. 

Česká akademie 
zemědělských věd 

Bez připomínek.  

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.  

Svaz ekologických 
zemědělců ČR 

Bez připomínek.  

Společnost mladých 
agrárníků ČR 

Bez připomínek.  

Bioinstitut, o.p.s. Bez připomínek.  

Zelinářská unie Čech a 
Moravy 

Bez připomínek.  

Ovocnářská unie České 
republiky 

Bez připomínek.  

AVENTA CZ s.r.o. Bez připomínek.  
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BAT oz s.r.o. Bez připomínek.  

Beskyd Fryčovice, a.s. Bez připomínek.  

Blanická bramborářská 
s.r.o. 

Bez připomínek.  

BOVYS, s.r.o. 1) Připomínka k části první §1 písm. b): - střední školy: 
V loňském roce došlo k zařazení středních škol do projektu 
Mléko do škol. V letošním roce jsou v návrhu střední školy 
z tohoto projektu na další školní rok opět vyřazeny. 
Na základě naší komunikace v rámci tohoto školního roku 
jsme zaznamenali na školách pouze pozitivní reakce. 
Z hlediska tohoto zájmu máme na další školní rok uzavřeny 
smlouvy s novými školami, které se budou muset v případě 
jejich vyřazení z projektu vypovídat. 
Navrhujeme ponechání středních škol v projektu.  

Neakceptováno. 
K omezení cílové skupiny u Mléka do škol došlo na 
základě rozhodnutí vedení MZe v reakci na 
nedostatečnou alokaci finančních prostředků 
z národního rozpočtu. Na omezení je shoda i s MŠMT, 
neboť u studentů středních škol je možnost ovlivnit 
zdravé stravovací návyky nejnižší. 
Při zachování středních škol dojde ke snížení limitu a 
porcí na žáka (místo 4-5 produktů za měsíc budou 
dostávat např. jen 2 porce), čímž se odchýlí od cíle 
projektu, podpory správných stravovacích návyků. 

2) Připomínka k části první § 8 odst. 1 a 2 - předběžný 
měsíční limit na produkty na jednoho žáka a minimální 
počet dodávek produktů za každý měsíc: 
Vydání tohoto limitu a minimálního počtu dodávek až 1. 9. 
příslušného roku je, z hlediska strategického plánování 
logistiky a zároveň i z hlediska objednávání mléčných 
výrobků, naplánování a zasmluvnění výrobní kapacity 
u výrobce, pozdě. Logistika a zplánování jednotlivých 
rozvozových linek nejde udělat ze dne na den při dodržení 
a splnění všech zákonných požadavků, stejně tak jako to 
nejde u výroby mléčných produktů. Navíc je velký rozdíl 
ve vytíženosti aut, pokud vezete jeden nebo dva kusy 
na žáka. 
Navrhujeme vyhlášení předběžného limitu a minimálního 
počtu dodávek maximálně do 31. 7. příslušného 
kalendářního roku. 

Neakceptováno. 
Vyhlášení limitu je závislé na tom, kdy je známa výše 
státního rozpočtu. MZe bohužel nemůže zaručit, že to 
bude k 1. 7. Pokud budou informace o státním rozpočtu 
k dispozici, může být samozřejmě limit vyhlášen dříve, 
1. 9. je nejzazší termín.   

3) Připomínka k Příloze č. 2 - čerstvé mléko: 
V jednotlivých skupinách nám chybí zařazení kategorie 
čerstvého mléka. V tomto směru shledáváme velký prostor 
v rozvoji projektu a jeho pozitivního působení na děti. Je 

Neakceptováno. 
Není účelem návrhu novely nařízení vlády tvořit další 
skupiny výrobků.  
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velký rozdíl v mezi čerstvým a UHT mlékem mj. z hlediska 
jeho chuti a způsobu ošetření.    
Navrhujeme udělat samostatnou skupinu čerstvé mléko 
s cenovým zvýhodněním tohoto mléka. 

4) Připomínka k doporučení velikosti porce jogurtu při 
společném závozu s ovocem: 
Při společném závozu Ovoce a mléka do škol navrhujeme 
snížit minimální gramáž jogurtu ze 150g, aby pro děti bylo 
možné zkonzumovat na zdravou svačinu produkty obou 
projektů.    

Neakceptováno. 
Gramáže přehodnotíme při dalším návrhu novely 
nařízení vlády. 

COME vending s.r.o., 
Happy Snack s.r.o. 

1) Připomínka k § 5 odst. 1: 
Návrh připomínky: balení ostatních sýrů min. 80 g 
Odůvodnění: 100 g u balení ostatních sýrů (například 
plátkový sýr) je pro děti příliš velké, navíc výše podpory 
neodpovídá vynaloženým nákladům na pořízení a distribuci 
tohoto produktu. 

Neakceptováno.  
K navýšení na 100 g došlo na základě požadavku 
Potravinářské komory ČR. Náš původní návrh byl 30 g. 
Gramáže přehodnotíme při dalším návrhu novely 
nařízení vlády.  

2) Připomínka k Příloze č. 2: 
Návrh připomínky: Navýšení maximální výše podpory 
na porci v Kč  u balení 200 ml také o 10 hal. na cenu 7,20 
Kč. 
Odůvodnění: U všech balení konzumního mléka došlo 
k navýšení maximální výše podpory na porci v Kč o 10 
haléřů, pouze u balení 200 ml nikoli. Náklady na pořízení 
produktu a jeho distribuci jsou vysoké a navýšení podpor 
ve srovnatelné linii s ostatními druhy balení je žádoucí. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Sazby maximálních výši podpory na porci byly 
stanoveny odbornou analýzou Ústavu zemědělské 
ekonomiky a informací. Výše podpory zahrnuje nejen 
cenu výrobků, ale také náklady na distribuci 
a balení. Předmětem návrhu novely nařízení vlády není 
úprava stávajících sazeb. 

3) Připomínka k Příloze č. 3: 
Návrh připomínky: Zavedení velikosti porce, na kterou je 
vyplácena podpora, v objemu 180 ml. 
Odůvodnění: Aktuálně jsou velikosti porcí 200 ml a 250 ml. 
Na trhu však existují ochucené produkty, které mají balení 
180 ml a splňují požadavky tzv. pamlskové vyhlášky 
a nařízení upravující školní projekty. Dle názoru nutriční 
terapeutky je porce 180 ml ochuceného mléka dostačující 
množství. 

Neakceptováno. 
Gramáže přehodnotíme při dalším návrhu novely 
nařízení vlády. 

CZ FRUIT, odbytové Bez připomínek.  
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družstvo 

EFES, spol. s r.o. Bez připomínek.  

FRUIT PLUS, s.r.o. Bez připomínek.  

GIRA fruit s.r.o. Bez připomínek.  

GOLD GROUP s.r.o. Bez připomínek.  

HOKA, chráněná 
pracoviště, s.r.o. 

Bez připomínek.  

Jaroslava Janíková Bez připomínek.  

Jihočeská zelenina trade 
s.r.o. 

Bez připomínek.  

LAKTEA, o.p.s. 1) Připomínka k § 1 písm. b): 
Vyloučení středních škol ze systému poskytování podpor 
na spotřebu mléka a mléčných výrobků znamená tvrdý 
zásah do nastaveného rozsahu projektu. Jestliže se 
v Odůvodnění hovoří o posílení limitu na žáka základní 
školy, je to právě bohužel na úkor středoškoláků a musíme 
připomenout, že stejným způsobem byly již předtím 
vyloučeny děti mateřských škol s obdobným zdůvodněním, 
že „změna cílové skupiny u školního projektu není 
z celkového rozsahu zásadní“. Podle nám dostupných 
údajů odhadujeme, že střední školy tvoří téměř čtvrtinu 
počtu všech zapojených žáků, finančně by to znamenalo 
částku téměř 70 mil. Kč, tedy výrazně více, než kolik se 
uvádí v Odůvodnění. Odmítáme, aby způsob zajišťování 
potřebných finančních zdrojů byl realizován omezováním 
cílové skupiny. To sice může přinést okamžité řešení 
situace, z dlouhodobého hlediska to však není žádoucí 
trend. Připomínáme, že zahájení projektu před téměř 
dvaceti lety zahrnovalo jen žáky prvních a druhých tříd 
a tímto rozhodnutím se vracíme zpět a máme tedy 
důvodnou obavu, abychom se časem nedopracovali ke 
stejnému rozsahu, jako byl ten počáteční. I když 
odhlédneme od právní stránky věci, kdy smlouvy na 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
K omezení cílové skupiny u Mléka do škol došlo na 
základě rozhodnutí vedení MZe v reakci na 
nedostatečnou alokaci finančních prostředků 
z národního rozpočtu. Na omezení je shoda i s MŠMT, 
neboť u studentů středních škol je možnost ovlivnit 
zdravé stravovací návyky nejnižší. 
Při zachování středních škol dojde ke snížení limitu a 
porcí na žáka (místo 4-5 produktů za měsíc budou 
dostávat např. jen 2 porce), čímž se odchýlí od cíle 
projektu, podpory správných stravovacích návyků. 
Při zapojení středních škol se jedná o částku cca 140 
mil. Kč, o kterou by bylo potřeba navýšit státní 
rozpočet.   
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dodávky dotovaných výrobků jsou mezi žadatelem a školou 
v naprosté většině uzavírány na dobu neurčitou, jsou 
dalšími argumenty proti zrušení středních škol hlavně již 
vynaložené náklady. Na jedné straně nemalá personální 
i finanční náročnost na zapojení nových subjektů především 
těch středoškolských, na druhé straně výrobní 
a technologické náklady na zajištění sortimentu výrobků, 
které by byly vhodné pro středoškolskou mládež (nejen 
design obalu, ale i velikost porcí atd.) a v neposlední řadě 
i náklady logistiky pro zajištění dodávek do většího počtu 
škol, a to právě i středních. Navíc je třeba konstatovat, že 
odezva středních škol na projekt je velmi příznivá. Žáci mají 
o odběr mléka a mléčných výrobků velký zájem, přičemž je 
potřeba brát v potaz i to, že na středních školách bývá 
nezřídka školní stravování ponecháváno na rozhodnutí 
studentů a tento projekt jednoznačně přináší do způsobu 
jejich stravování zdravý prvek. 

2) Připomínka k § 5 odst. 1: 
Změna v Příloze č. 2 – rozšíření konzumního mléka 
o plnotučné mléko s obsahem 3,5% tuku. 
S doplněním sortimentu souhlasíme. Dáváme však 
na zvážení, zda by obdobně jako výrobky ekologického 
zemědělství nemohly být s vyšší podporou v Příloze č. 2 
odlišeny i výrobky se sníženým obsahem laktózy. 
Dále v souvislosti s navrhovanými změnami považujeme za 
důležité následující: 
Podle § 5 odst. 1 písm. i) resp. nově písm. j) a podle Přílohy 
č. 2, ve 2. skupině poslední řádek jsou do plně 
podporovaných výrobků zařazeny sýry ostatní, což v tomto 
případě představuje tzv. přírodní sýry tvrdé. Maximální 
podpora na tento sortiment výrobků je stanovena na 12,00 
Kč při velikosti porce 100 g. Je potřeba konstatovat, že 
takto nastavená výše podpory vč. DPH je naprosto 
nedostatečná, neodpovídá situaci na trhu, v případě 
dodávek znamená pro mlékárny přímou ztrátu. I když je ze 
strany škol o tyto výrobky obrovský zájem, je téměř 
vyloučeno, aby za těchto podmínek byly bez výrazné ztráty 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Předmětem návrhu novely nařízení vlády není tvořit 
další skupiny výrobků.  
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Sazby maximálních výši podpory na porci byly 
stanoveny odbornou analýzou Ústavu zemědělské 
ekonomiky a informací. Výše podpory zahrnuje nejen 
cenu výrobků, ale také náklady na distribuci 
a balení. Předmětem návrhu novely nařízení vlády není 
úprava stávajících sazeb. 
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výrobce tyto výrobky do škol dodávány. Aby mohly být sýry 
ostatní do dodávek žadateli zařazeny, je nutno zvýšit 
podporu minimálně na 15,60 Kč vč. DPH. 
Obdobně je nutné se zabývat Přílohou č. 1, která uvádí 
maximální výši podpory na porci ovoce, zeleniny a výrobků 
z ovoce a zeleniny. Je nutno říci, že nastavení výše podpor 
pro ovoce a zeleninu a výrobky z nich platí již druhým 
rokem (nastaveny však byly již v prosinci 2015, kdy byly 
zapracovány do novely NV 478/2009 Sb. při předání do 
připomínkového řízení), aniž by bylo jakkoli přihlíženo 
k aktuálnímu vývoji a sazby podpor na základě toho 
měněny. Situace na trhu s těmito produkty ale je stále více 
dramatická, dopady současných podmínek pěstování, a to 
nejen u nás, ale i v ostatních státech EU, se promítají do 
dostupnosti a především do cen produktů. Všeobecně lze 
konstatovat, že průřezově u celého sortimentu oboru 
pěstování ovoce a zeleniny dochází k neustálému růstu 
cen, který s ohledem na sezónnost a minimální stav zásob 
bude ještě více narůstat. Je tedy, podle našeho názoru, 
nutné zcela přehodnotit stanovené sazby jednotlivých 
podpor na celý sortiment vyjmenovaných produktů ovoce 
a zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny, jak je uvádí 
Příloha č. 1 a neprodleně přikročit k jejich navýšení. 
Dále si dovolujeme rozporovat ustanovení v Příloze č. 1, 
kde ve 2. skupině – ostatní ovoce a zelenina je vyloučeno 
z dodávek do škol kiwi, přestože se jedná o běžně dětmi 
konzumované ovoce, zdravotníky doporučované pro vysoký 
obsah vitamínu C, pěstované v jižních státech EU, 
dostupné v průběhu téměř celého roku. Podle našeho 
názoru není důvod ovoce kiwi z dodávek do škol vyřazovat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Výše podpory byla stanovena na základě odborné 
analýzy Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. 
Předmětem novely není přehodnotit výše podpor 
stávajících výrobků. Nicméně můžeme ujistit, že výše 
podpory a druhy produktů budou v nejbližší době 
přehodnoceny a mohou být předmětem dalšího návrhu 
novely nařízení vlády.  

3) Připomínka k § 5 odst. 2: 
V původním znění toto ustanovení určovalo povinnost 
žadatele, dodávat do škol čerstvé ovoce a zeleninu 
a neochucené mléčné výrobky a bylo to chápáno tak, že 
nesmí být upřednostňovány dodávky zpracovaného ovoce 
a zeleniny nebo šťáv před čerstvými produkty a obdobně 
dodávky ochucených mléčných výrobků 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Po diskusích se SZIF se došlo k výkladu předpisů EU, 
že povinné jsou dodávky pouze konzumního mléka. 
SZIF zveřejňuje minimální počet dodávek konzumního 
mléka. Pokud zůstane zachováno původní znění, 
neznamená to, že by povinný minimální počet dodávek 
konzumního mléka mohl být nahrazen neochucenými 
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před neochucenými. V případě mléčných výrobků však 
Fond zároveň s předběžným finančním limitem pro tento 
školní rok vyhlásil i povinný počet dodávek konzumního 
(neochuceného) mléka v měsíci (2 dodávky), což při výši 
předběžného limitu znamenalo, že první dva měsíce 
školního roku do škol nebylo možné dodat v podstatě nic 
jiného, než dvě konzumní mléka. Výrazně tím bylo 
ovlivněno mínění škol o projektu samotném a do značné 
míry znehodnoceno jeho původní poslání, tzn. zvýšit zájem 
školních dětí o mléčné produkty. Jsme názoru, že omezení 
povinných dodávek pouze na konzumní mléko je stejné, 
jako kdyby povinné dodávky v druhém projektu (OZDŠ) 
byly omezeny jen na ovoce a vyloučena zelenina. Jsme 
přesvědčeni, že původní znění tohoto odstavce, které 
umožňovalo zahrnout do povinných dodávek jak konzumní 
mléko, tak i další neochucené výrobky, bylo vyhovující, 
v pořádku a nemělo by proto být měněno. 

výrobky. Původní znění žadatele více svazuje. 

4) Připomínka k § 6 odst. 3: 
…„Dodávkou 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…“ 
Podle našeho mínění by se toto ustanovení mělo vztahovat 
pouze na produkty uvedené v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2, 
tedy na plně podporované výrobky dodávané do škol 
zdarma. Výrobky, na jejichž úhradě se odebírající děti 
podílejí, které jsou pouze částečně dotované a jsou 
uvedeny v Příloze č. 3, by měly mít možnost školy odebírat 
i ve větším množství, pokud mají dostatečnou trvanlivost a 
školy mají zájem se předzásobit s tím, že je dětem budou 
vydávat postupně. Požadovaným omezujícím prvkem pak 
v každém případě je stanovený roční limit na žáka. Jsme 
přesvědčeni o příznivém dopadu jak na administrativní 
náročnost především u škol, tak i úsporu logistických 
nákladů u distributorů. 
Navrhujeme proto doplnit výše uvedenou část citovaného 
odstavce takto: 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Cílem je dodávat výrobky co nejvíce čerstvé. 
Nepovažujeme za vhodné stanovit u jedné skupiny jiná 
pravidla než u ostatních skupin výrobků.  
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Omezení dodávky na maximálně 2 porce se nevztahuje na 
výrobky uvedené v Příloze č. 3. 

5) Připomínka k § 7 odst. 4: 
…V případě žádosti o změnu sortimentu produktů 
uvedených v § 2 odst. 1 písm. e) nebo žádosti o úpravu 
složení produktu uvedeného v § 2 odst. 1 písm. e) musí být 
žádost podána nejpozději do 31. března kalendářního roku, 
jestliže schválený žadatel hodlá zahájit dodávky nového 
nebo upraveného produktu od počátku školního roku 
začínajícího v tomto kalendářním roce… 
Vzhledem k tomu, že v návrhu nového znění nařízení vlády 
je navrženo v rámci Přílohy č. 3 také zařazení výrobku Skyr 
140 g ve skupině 4. – kysané nebo nekysané mléčné 
výrobky s ovocem, ochucené… a je evidentní, že termín 31. 
března podle výše uvedeného znění § 7 odst. 4 nebude 
možné s ohledem na teprve probíhající připomínkové řízení 
splnit, navrhujeme do Čl. II Přechodná ustanovení 
následující: 
1. Žádost o změnu sortimentu produktů uvedených v § 2 
odst. 1 písm. e) pro školní rok 2018/2019 v případě nově 
zařazeného výrobku Skyr 140 g doručí žadatel Fondu na 
jím vydaném formuláři do 30. dubna 2018. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

6) Připomínka § 8: 
V nově formulovaném odstavci 1) je chybně uvedeno: 
…předběžný měsíční limit na produkty na jednoho žáka, 
který se použije do doby zveřejnění limitu podle odstavce 
2. Správně má být: …podle odstavce 3… 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

7) Připomínka k § 9: 
Evropská legislativa v nařízení Komise (EU) 2017/39 v čl. 5 
odst. 3 stanovuje, že výplata podpory je uskutečněna do tří 
měsíců ode dne podání žádosti. Opakovaně je vznášen 
požadavek, že by mělo dojít k urychlení vyřízení žádosti a 
výplaty podpory. Muselo by se podle našeho názoru 
přistoupit k administrativním změnám především na straně 
Fondu. Žadatel v rámci podání žádosti o podporu musí 
předložit řadu dokladů, z nichž většina je požadována 

Vysvětleno. 
V nařízení vlády není uvedeno, že musí dodat originál 
měsíčních přehledů. SZIF by měl akceptovat i 
dokumenty podepsané elektronickým podpisem.  
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elektronicky a jejich předložení je důvodné. Velmi 
problematický z hlediska dostupnosti a včasnosti je však 
doklad „Přehled měsíčních dodávek“, který je nutno 
předložit za daný měsíc za každou školu, v originále 
s podpisem zástupce školy a razítkem školy. 
Zkompletování těchto dokladů je časově nejvíce náročné a 
výplatu podpory nejvíce prodlužuje. Doklad „Přehled 
měsíčních dodávek“ vznikl na základě požadavku Fondu 
asi před dvěma roky, do té doby bylo uskutečnění dodávek 
dokladováno formou školou potvrzených Dodacích listů 
(DL), což pro následnou kontrolu na místě zůstává 
doposud, navíc však je požadováno vyhotovení, předání 
k potvrzení školou a následné zkompletování před 
předáním na Fond těchto měsíčních přehledů. Pokud tedy 
mělo tímto krokem dojít ke zjednodušení administrativy, tak 
jistě na straně Fondu, určitě však ne na straně žadatele, 
distributora ani školy. Ke zrychlení výplaty podpory by tedy 
bylo nutné vrátit zpět prokazování dodávek na originály DL 
předkládaných při kontrole na místě. Pokud by měl být 
zachován formulář „Přehled měsíčních dodávek“ pak bez 
nutnosti originálního potvrzení školy jen pro účel 
souhrnného vykázání dodávek za daný měsíc, i když 
všechny dodávky jsou podrobně za každou školu 
rozepsány v přílohách k Žádosti o podporu jako Přehledy 
měsíčních dodávek produktů, jejichž správnost pak lze 
následně ověřit kontrolou na místě podle DL. Přehledy 
měsíčních dodávek produktů, jako součást Žádosti 
o podporu, jsou vyžadovány v návaznosti na § 9, odst. 4 
bod a) a odst. 5 bod a). 

8) Připomínka: 
Režim De minimis - V souvislosti s tím, že je nově do 
podpor v rámci projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko 
do škol započítána i DPH, vznikl problém se zahrnutím 
určité části poskytovaných podpor do režimu De minimis. 
V předloženém návrhu však tato věc řešena není, i když 
příslušné doklady včetně čestných prohlášení od žadatelů 
průběžně vyžadovány jsou. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Není nutné legislativně upravit. 
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MK Fruit s.r.o. 
 
 
 

1) Připomínka k doprovodným opatřením v rámci projektu 
MDŠ:  
Při doprovodných opatřeních bychom uvítali možnost 
spojovat mléčné výrobky s ovocem či zeleninou,(mléko + 
banán=koktejl, jogurt + jakékoli ovoce, mozzarella + rajče + 
bazalka = caprese, tvaroh + paprika =pomazánka), které by 
bylo možné proplácet, protože dosavadní legislativa toto 
neumožňuje. V našem podání doprovodných opatření, 
které na školách provádíme již řadu let a zapojujeme do 
aktivit jednotlivé děti, jsme v tomto ohledu omezeni ve 
vymýšlení nových tzv. Vitamínových dnů. Vždyť spojením 
mléčných výrobků s ovocem či zeleninou vzniká spousta 
zdravých jídel. Dle našich zkušeností z doprovodných 
opatření, kdy základem je praktická ukázka, aktivní 
zapojení dětí a přímá degustace, vzbuzuje u dětí nebývalý 
zájem o tyto naše aktivity. U doprovodných opatřeních 
v projektu OZDŠ bychom chtěli rozšířit skupinu 
proplácených komodit o skupinu Semínek. Kdy základem 
pro výrobu raw stravy jsou slunečnicová semínka. A např. 
spojením slunečnicových semínek s hrozinkami vznikne 
těsto, které chutná lépe než jakákoli sladkost. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nařízení vlády nezakazuje v rámci doprovodných 
opatření oba projekty spojovat, ale je potřeba vyřešit po 
administrativní stránce.  
Cílem projektu není podporovat jakékoliv výživové 
směry a trendy, jako např. raw stravu, na základních 
školách. 
Semínka nepatří mezi ovoce a zeleninu, použít při 
dobrovolných opatření se mohou, ale nebudou 
proplacena.  
 

2) Připomínka k Příloze č. 2:  
Maximální výše podpory na porci mléka a neochucených 
mléčných výrobků (§5 odst. 1) 
Maximální výši podpory na jednotlivé neochucené mléčné 
výrobky navýšit v rozmezí 0,20 – 0,50Kč z důvodu velké 
náročnosti při vychystávání těchto výrobků pro jednotlivé 
školy (chystání podle počtu dětí ve třídách), z důvodu 
náročné distribuce, kdy školám výrobky roznášíme až do 
jednotlivých tříd. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Sazby maximálních výši podpory na porci byly 
stanoveny odbornou analýzou Ústavu zemědělské 
ekonomiky a informací. Výše podpory zahrnuje nejen 
cenu výrobků, ale také náklady na distribuci 
a balení. Předmětem návrhu novely nařízení vlády není 
úprava stávajících sazeb. 

3) Připomínka: 
Prosíme o odpověď na otázku řešení problému 
u schváleného sortimentu mléčných výrobků u nás jako 
žadatele, protože novela NV č. 74/2017 Sb. v příloze č. 2 
rozděluje 1. skupinu - konzumní mléko a jeho varianty 
se sníženým obsahem laktózy na 2 podskupiny podle 

Vysvětleno.  
Žadatel nebude muset znovu žádat, pokud se jedná o 
již schválené výrobky (tj. konzumní mléko).  
Již schválené výrobky budou rozčleněny Komisí MZe 
do nových skupin a SZIF vydá nové rozhodnutí.  
O zařazení nových výrobků (např. skyr) bude muset 
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obsahu tuku a rozšiřuje počet výrobků ve skupině 2. O skyr. 
Tím se změní začlenění, již schválených mléčných výrobků 
u žadatele, které máme uvedeno v rozhodnutí SZIF o 
schválení. Budeme si muset, jako schválený žadatel znovu 
požádat o schválení mléčných výrobků SZIF nebo budou 
po jednání komise vystavena nová rozhodnutí se 
zařazením mléčných výrobků podle přílohy č. 2 novely 
nařízení vlády? 

žadatel požádat.  

OVOCENTRUM +V s.r.o. 
 

1) Připomínka k § 1:  
Rozšířit skupinu žáků – příjemců ovoce i mléka o žáky 8-
letých gymnázií., kteří nemají nárok na ovoce a zeleninu. 
V letošním roce mají nárok jen na mléko, ale pro příští rok, 
pokud dojde ke zrušení pro střední školy, nebudou mít 
nárok na nic.  Pro rok 2018-2019 navrhujeme pro víceletá 
gymnázia ovoce i mléko, alespoň pro studenty s věkem 
odpovídajícím pro věkovou hranici příjemců dotovaných 
produktů.  

Neakceptováno. Vysvětleno. 
K omezení cílové skupiny u Mléka do škol došlo na 
základě rozhodnutí vedení MZe v reakci na 
nedostatečnou alokaci finančních prostředků 
z národního rozpočtu. Na omezení je shoda i s MŠMT, 
neboť u studentů středních škol je možnost ovlivnit 
zdravé stravovací návyky nejnižší. 
Základní škola je definovaná ve školském zákonu.  

2) Připomínka k § 5:  
Rozšířit možnost dodávek jogurtů o hmotnost 80g.  
Důvodem je zjištění, že děti nižších stupňů Základních škol 
nesní ke svačině 150g jogurtu, což je důvodem toho, že 
školy žádají o zrušení dodávek jogurtů pro nižší stupně. 
Dalším důvodem je náš záměr dodávat k bílému 
neochucenému jogurtu o nižší gramáži ovoce k dochucení, 
což dohromady bude dostatečná porce i pro žáky vyššího 
stupně.  
K odstavci i)  
Rozšířit možnost dodávek tvarohu nebo čerstvého sýra o 
hmotnost 50g.   
Důvodem je zjištění, že děti nižších stupňů Základních škol 
nesnědí ke svačině 80 g sýru, v kombinaci se zeleninou 
a pečivem. Vyzkoušeli jsme dodávky sýru v kombinaci 
s vhodnou zeleninou, což bylo velmi úspěšné a v tomto 
chceme pokračovat. Dodávka  neochuceného sýru o nižší 
gramáži  - 50g se zeleninou je dostatečnou porcí i pro žáky 
vyššího stupně. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Předmětem novely není úprava gramáží. V nejbližší 
době dojde k přehodnocení a je možné, že v rámci 
dalšího návrhu novely nařízení vlády dojde ke změně.  
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K odstavci j)  
Rozšířit možnost dodávek ostatních sýrů o hmotnost 50g.   
Důvodem je zjištění, že děti nižších stupňů Základních škol 
nesnědí ke svačině 100 g sýru, v kombinaci se zeleninou 
a pečivem. Vyzkoušeli jsme dodávky sýru v kombinaci 
s vhodnou zeleninou, což bylo velmi úspěšné a v tomto 
chceme pokračovat. Dodávka  neochuceného sýru o nižší 
gramáži  - 50g se zeleninou  je dostatečnou porcí i pro žáky 
vyššího stupně. 

3) Připomínka k § 7:  
K Čl 1. Navrhujeme doplnit V případě změny formuláře 
Roční hlášení  Fond do 30. dubna příslušného školního 
roku zveřejní nový tiskopis formuláře Roční hlášení 
pro nastávající školní rok. 
Důvodem je dát školám prostor na vyplnění  formuláře RH, 
aby tento předali žadateli ke zpracování do konce června 
příslušného roku. Zasláním podoby nového  formuláře 
v červnu nejsme schopni zabezpečit dodávky od 1.září 
v souladu s  Nařízení vlády č.74/2017 §6, čl.2 -  schválený 
žadatel začne dodávat produkty do škol od 1. dne 
příslušného školního roku 
K Čl.4   
1. Doplnit možnost schválenému žadateli podávat žádosti o 

změnu sortimentu dodávaných produktů nebo o 
schválení nového produktu pro dodávky i později než 
pouze k 31. březnu kalendářního roku.  
Řešením je posunutí navrženého termínu k 31. 3. 
kalendářního roku na 30. 6. kalendářního roku.  
Důvod: V tomto školním roce bylo umožněno žádat 
o schválení nového výrobku nebo změnu schváleného 
výrobku i během školního roku. Z návrhu novely vládního 
nařízení je možno pochopit, že taková možnost 
pro budoucí praxi již není. 
Dalším důvodem je skutečnost, že v novele je navržen 
nový neochucený produkt skyr. Pokud žadatel bude chtít 
dodávat takový výrobek, tak to  znamená, že když 
výrobek typu skyr bude  dle návrhu součástí 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Je třeba ponechat flexibilitu pro změnu a úpravu 
formulářů. Formuláře by měly být uveřejněny a být tak 
k dispozici na webových stránkách SZIF po celý rok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně.  
Text přechodných ustanovení byl upraven. 
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novelizovaného VN, reálně vznikne možnost dodávek 
do škol až od školního roku 2019/2020, protože lhůta 
k žádosti o změnu sortimentu je k 31.03.2019.  

2. Navrhujeme umožnění pružnějšího zařazování obecně u 
ochucených mléčných výrobků do schváleného 
sortimentu. Konkrétně posunutím lhůty pro podání 
žádosti do 30. června příslušného kalendářního roku.  
Důvodem je, že výrobci vyvíjejí nové produkty 
s parametry vhodnými pro dodávky do školního projektu. 
V termínu do 31.3.  nestihnou připravit dokumentaci 
k podání žádosti o schválení. Tento důvod může vznikat 
i v budoucnu.  

 
 
 
Vysvětleno. 
Bude konzultováno s MF tak, aby případně byla 
v budoucnu možnost podávání žádosti i v druhém 
termínu.   
 

 4) Připomínka k § 8:  
Tento termín navrhujeme posunout na termín 31.7. 
příslušného kalendářního roku.  
Důvodem je skutečnost, že schválený žadatel potřebuje pro 
organizaci práce a rozvozů u smluvených distributorů čas, 
aby zajistili plnění zveřejněných limitů, především zajištění 
počtu dodávek produktů od začátku školního roku 
v souladu s §6 čl. 2 Nařízení vládyč.74/2017.  

Vysvětleno. 
Vyhlášení limitu je závislé na tom, kdy je známa výše 
státního rozpočtu. MZe bohužel nemůže zaručit, že to 
bude k 1. 7. Pokud budou informace o státním rozpočtu 
SR k dispozici, může být samozřejmě limit vyhlášen 
dříve, 1. 9. je nejzazší termín.   

 5) Připomínka k § 9:  
Doplnit odstavec 2 o termín zveřejnění formuláře žádosti   
Fond do 30. září příslušného kalendářního roku zveřejní 
podobu žádosti o poskytnutí dotace na dodávky ovoce i 
mléka do škol včetně příloh.  
Důvod: Pozdější termín zveřejnění formuláře žádostí 
o poskytnutí podpory včetně příloh znemožňuje schváleným 
žadatelům podat žádost za dodané produkty za ukončený 
předchozí měsíc. S ohledem na stanovený termín SZIF 
pro zpracování žádosti (doposud 3 měsíce) se dále 
zpožďuje proplacení finančních prostředků dle žádosti. 
Navrhujeme také aby byl zkrácený termín pro zpracování 
žádostí a výplatu dotací na straně SZIF ze stávajících třech 
měsíců na 1 až 2 měsíce v souladu s tím, jak to bylo 
navrženo v původním návrhu změny vládního nařízení, 
se kterým jsme byli seznámeni na MZE dne 10.11.2017. 

Neakceptováno.  
Je třeba ponechat flexibilitu pro změnu a úpravu 
formulářů. Formuláře by měly být uveřejněny a být tak 
k dispozici na webových stránkách SZIF po celý rok.  
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 6) Připomínka k příloze č. 2:  
Navrhujeme přidat do 2. skupiny přílohy č. 2 – Maximální 
výše podpory na porci mléka a neochucených mléčných 
výrobků čerstvé sýry a ostatní sýry o hmotnosti 50g a k 
tomu odpovídající maximální výši podpory na porci  včetně 
ceny produktu ekologického zemědělství stejné gramáže.  
Zdůvodnění: Důvodem je zjištění, že děti nižších stupňů 
Základních škol nesnědí ke svačině 100 g sýru, 
v kombinaci se zeleninou a pečivem. Vyzkoušeli jsme 
dodávky sýru v kombinaci s vhodnou zeleninou, což bylo 
velmi úspěšné a v tomto chceme pokračovat. 
Dodávky  neochucených sýrů o nižší gramáži se zeleninou,  
je dostatečnou porcí i pro žáky vyššího stupně. 
Navrhujeme přidat do 2. skupiny přílohy č. 2 – Maximální 
výše podpory na porci mléka a neochucených mléčných 
výrobků jogurty 80g a k tomu odpovídající maximální výši 
podpory na porci včetně ceny produktu ekologického 
zemědělství stejné gramáže. 
Zdůvodnění. Důvodem je zjištění, že děti nižších stupňů 
Základních škol nesní ke svačině 150g jogurtu, což je 
důvodem, že školy žádají o zrušení dodávek jogurtů pro 
nižší stupně. Dalším důvodem je náš záměr dodávat 
k bílému neochucenému jogurtu o nižší gramáži  ovoce 
k dochucení, což dohromady bude dostatečná porce i pro 
žáky vyššího stupně.  
Navrhujeme přidat do 2. skupiny přílohy č. 2 -konzumní 
mléko novou samostatnou skupinu - výrobky bez laktózy 
z důvodu zvýšení dotace na takový výrobek.   
Důvodem je skutečnost, že výrobní ceny jsou vyšší než 
u výrobků s laktózou.  
Navrhujeme překalkulovat a zvýšit ceny tvarohu, čerstvých i 
ostatních sýrů, které jsou zařazeny do 2. Skupiny přílohy 
č.2. k nařízení vlády. 
Důvodem je skutečnost, že s ohledem na stanovenou 
maximální výši podpory na 80 g tvarohu a výrobní náklady 
na výrobu tvarohu není možné kvalitní tvaroh do škol 
dodávat. Pokud by cena měla zůstat dle návrhu, je 

Neakceptováno. 
Předmětem tohoto návrhu nařízení vlády není změna 
podpor a gramáží stávajících výrobků; nicméně MZe na 
přehodnocení do budoucna pracuje.  
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zbytečné tvaroh v příloze vůbec uvádět. 
U sýrů maximální výše podpory neumožňuje žadatelům 
zajistit dodávky do škol kvalitní sýry tuzemských výrobců 
ale jen levné varianty nebo sýry nižších kategorií 
ze zahraničí. Tato skutečnost se týká čerstvých sýrů  
s minimální velikostí porce 80g. a především ostatních sýrů, 
u kterých je navíc nízká podpora navržena na minimální 
porci 100 g. 

 7) Připomínka k příloze č. 3:  
Přidat do 1., 2., 3., a 4. skupiny přílohy č. 3 – Výše podpory 
na porci ochucených mléčných výrobků -  možnost dodávek 
porcí o objemu 330 ml pro výrobky na bázi kysaných mlék. 
Tento objem balení 330ml přidat do všech 4 skupin a 
k tomuto odpovídající ceny. 
Důvodem je možnost dodávat atraktivní produkty ve všech 
4 skupinách ale s možností balení pouze 330 ml s širokým 
šroubovacím uzávěrem. 

Neakceptováno. 
Předmětem tohoto návrhu nařízení vlády není změna 
podpor a gramáží stávajících výrobků; nicméně MZe na 
přehodnocení do budoucna pracuje. 

 8) Připomínka nad rámec návrhu: 
Při příležitost projednávání změn si dovolujeme požádat 
ministerstvo o projednání níže uvedených návrhů. Jedná se 
o zjednodušení procesu v komunikaci žadatele s fondem. 
1. Asi se to netýká přímo nařízení vlády, ale bylo by dobré 

dořešit, jak se do budoucna bude SZIF stavět 
k dokladům podepsaným elektronickým podpisem, ať už 
např.roční hlášení školy či měsíční potvrzení škol 
o dodávkách. Zatím se např. u měsíčních potvrzení 
uznávají jen doklady s originálním podpisem. Tj. školy 
nemohou podepisovat elektronicky. V dnešní 
"počítačové" době by SZIF měl tuto možnost umožnit 
a sdělit podmínky, za jakých budou elektronické podpisy 
na nejrůznějších dokumentech uznávány. 

2. Pokud se změní časový interval, a SZIF bude mít 
1 měsíc od doručení naší žádosti na vyplácení podpory, 
budou chtít zřejmě velmi urychleně řešit případné 
připomínky a my na opravné dokumenty ze škol čekáme 
někdy hodně dlouho, někdy pošlou poštou, někdy 

Vysvětleno. 
Připomínky se přímo netýkají textu nařízení vlády a 
proto byly předány SZIFu k řešení.  
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po řidiči a to trvá, než je doručeno k nám. Akceptaci  
dokumentů elektronicky podepsaných se celý proces 
výrazně zrychlí.  
Obdobná situace je i u dokumentů doručených datovou 
schránkou a dokumentů  jejichž originály můžeme posílat 
fondu datovou schránkou. Takovéto dokumenty mají 
taktéž hodnotu platného originálu, ověření tohoto lze při 
kontrole fondu u žadatele nebo na školách. 

3. Žadatelům hodně komplikuje práci povinnost posílat 
na SZIF originály Přehledu měsíčních dodávek. 
Navrhujeme, aby přehled měsíčních dodávek dodal 
v originále žadatel při posledním měsíčním závozu 
školám a na SZIF dodal kopie přehledů dodávek. 
Originály přehledu budou uloženy ve školách, ve školách 
a zároveň u schváleného žadatele budou uloženy 
potvrzené originály všech dílčích dodávek. Povinnost 
zajistit pro fond přehledy měsíčních dodávek a tyto 
v originálech doručit fondu je velkou a zbytečnou 
administrativní zátěží pro žadatele i školy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
V nařízení vlády není uvedeno, že žadatel musí dodat 
originál měsíčních přehledů. SZIF by měl akceptovat i 
dokumenty s elektronickým podpisem.   
 
 
 
 
 
 

OZ BRÁZDA s.r.o. Bez připomínek.  

TOKO AGRI a.s. Bez připomínek.  

Wastex, spol. s. r.o. Bez připomínek.  

Zdravomat Bez připomínek.  

ZEMKO, spol. s r.o. Bez připomínek.  

ZEO TRADE, s.r.o. Bez připomínek.  

spolek BioSad 
 

Připomínka k § 5 odst. 3: 
Rozporujeme navrhované ust. § 5 odst. 3.  
"Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek 
pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, 
dle kterého podíl porcí balených ovocných a zeleninových 
šťáv a ovocných protlaků může činit nejvýše 25% 
celkového počtu porcí produktů uvedených v § 2 odst. 1) 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Zpracované výrobky z ovoce a zeleniny jsou pouze 
doplňkovým zbožím, základ je čerstvé ovoce a 
zelenina. Priorita čerstvého ovoce a zeleniny je 
stanovena i v unijních předpisech.   
Škola se může s žadatelem domluvit na dodávaném 
sortimentu.  
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písm. a)……. 
Navrhujeme, aby podíl porcí balených ovocných 
a zeleninových šťáv a ovocných produktů byl závislý 
na rozhodnutí školského zařízení, popř.  aby  byl 
navýšen  minimálně na 50%, u BIO produktů,  aby  nebyl 
omezován podíl vůbec. 
Zdůvodnění návrhu: 
Producenti ovoce a zeleniny v ČR hospodaří na plochách 
nacházejících se v mírném pásmu.  
Proto  není celoročně české ovoce a zelenina  na trhu 
k dispozici   a to zejména v ročním období 01-05 
kalendářního roku.  V tomto období se nakupuje uvedená 
čerstvá surovina v zemích EU. Tato skutečnost má však 
dopad na ekonomiku, nákupní ceny jsou podstatně 
vyšší  a hlavně tato praxe nemá dopad na české 
ovocnářské firmy. Jednou z cest je právě nahrazení 
čerstvého ovoce zejména v tomto období   balenými 
ovocnými a zeleninovými šťávami, které se vyrábějí 
a dodávají na trh  celoročně.  
Tato skutečnost platí i u produktů v BIO kvalitě, kde situace 
je ještě složitější zejména z titulu dlouhodobého skladování 
atd. Vypuštěním podmínky podílu pro zeleninové a ovocné 
produkty v BIO kvalitě navíc podpoříme malé lokální firmy. 
Odpadlo by riziko výroby šťáv a produktů z koncentrátu. 

Českomoravský svaz 
mlékárenský 

Bez připomínek.  

Tatra Hlinsko 1) Připomínka k § 1: 
V §1 Předmět úpravy písm. b) návrhu nařízení vlády mají 
být nově z projektu vyřazeny střední školy. 
Jsme toho názoru, že střední školy by měly být v rámci 
projektu zachovány a projekt by měl být dále rozšířen 
o víceletá gymnázia. Jak je uvedeno v důvodové zprávě 
návrhu nařízení původně MZE plánovalo do projektu 
zahrnout i mateřské školy (s čímž zcela souhlasíme), ale 
pro nesouhlas MŠMT byly mateřské školy z projektu 
vyřazeny. Tím logicky došlo k uvolnění prostředků, které by 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
K omezení cílové skupiny u Mléka do škol došlo na 
základě rozhodnutí vedení MZe v reakci na 
nedostatečnou alokaci finančních prostředků 
z národního rozpočtu. Na omezení je shoda i s MŠMT, 
neboť u studentů středních škol je možnost ovlivnit 
zdravé stravovací návyky nejnižší. 
Při zachování středních škol dojde ke snížení limitu a 
porcí na žáka (místo 4-5 produktů za měsíc budou 
dostávat např. jen 2 porce), čímž se odchýlí od cíle 
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jinak musely být pro mateřské školy uvolněny a mohou se 
použít jinde např. právě pro střední školy. Konzumaci 
mléčných výrobků je nutné podporovat i u žáků středních 
škol a to o to více, že právě studenti středních škol jsou ve 
věku, kdy ke svému zdravému vývoji potřebují konzumovat 
dostatečné množství vápníku a kvalitních mléčných 
bílkovin. 
Dále považujeme za diskriminační nezařazení víceletých 
gymnázií do projektu, jelikož část žáků takovýchto středních 
škol odpovídá žákům škol základních, které do projektu 
zařazeny jsou. Proč by měl být žák víceletého gymnázia 
diskriminován a vyřazen z projektu jenom proto, že 
navštěvuje gymnázium oproti svému vrstevníkovi, který 
navštěvuje základní školu a díky tomuto projektu může 
odebírat mléčné výrobky? O to více je potřeba zachovat 
tento projekt i pro střední školy. 
Navrhujeme tedy, aby nové znění §1 písm. b) bylo 
následující, tedy aby střední školy zůstaly v projektu 
zachovány a aby do projektu byly zahrnuty i víceletá 
gymnázia: 
b) dodávky mléka a mléčných výrobků žákům základních a 
středních škol, víceletých gymnázií, včetně přípravných tříd 
základních škol nebo přípravného stupně základních škol 
speciálních2) (dále jen „projekt Mléko do škol“) a; 

projektu, podpory správných stravovacích návyků. 
Pro zařazení víceletých gymnázií by bylo potřeba 
navýšit rozpočet na školní projekt, jinak se sníží limit a 
počet porcí na žáka.  
Základní školy jsou definovány školským zákonem.  
 

2) Připomínky § 5 odst. 1: 
§ 5 odst. 1 návrhu nařízení vlády v souvislosti s přílohou č. 
2 a č. 3 určuje maximální výši podpory (připomínkující se 
zde nevěnuje podpoře pro ekologické zemědělství). 
Z důvodů navýšení logistických nákladů, režijních nákladů 
(mezd, energií) a ceny obalových (kartonových) obalů 
navrhujeme navýšení maximální výše podpory o cca. 5%. 
Navrhujeme tedy, aby: maximální výše podpory v příloze č. 
2, skupina 1. - konzumní mléko a jeho varianty se sníženým 
obsahem laktózy s obsahem tuku od 1,5 % do 1,8 %  byla 
pro 200 ml 7,25 Kč/porce,  pro 250 ml 8,15 Kč/porce a pro 
330 ml 9,55 Kč/porce; maximální výše podpory v příloze č. 
3, skupina 3. - mléčné nápoje s kakaem, ovocnou šťávou či 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Sazby maximálních výši podpory na porci byly 
stanoveny odbornou analýzou Ústavu zemědělské 
ekonomiky a informací. Výše podpory zahrnuje nejen 
cenu výrobků, ale také náklady na distribuci 
a balení. Předmětem návrhu novely nařízení vlády není 
úprava stávajících sazeb. 
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ochucené přírodním aromatem s obsahem mléčné složky 
nad 90 % včetně byla pro 200 ml 4,65 Kč/porce a pro 250 
ml 4,95 Kč/porce. 

Madeta a.s. Bez připomínek.  

Polabské mlékárny a.s. Bez připomínek.  

Adante s.r.o. Bez připomínek.  

Bohušovická mlékárna, 
a.s. 

Bez připomínek.  

DIANA SEVEN, a.s. Bez připomínek.  

Javorník – CZ 1) Připomínka k vyloučení středních škol z projektu Mléko 
do škol: 
Na základě zkušeností, které jsme díky projektu získali, 
musíme konstatovat, že právě na středních školách sklízí 
tento projekt největší úspěchy.Z počátku jsme se tomu sami 
trošku divili, protože jsme čekali kladné odezvy spíše ze 
základních škol. Při představování našich výrobků na 
školách se však ukázalo, že děti na středních školách více 
vnímají sami sebe a přemýšlí nad svým životním stylem, 
s čímž jde ruku v ruce druh, kvalita a čerstvost přijímaných 
potravin. Díky projektu mají žáci možnost bezplatně 
obohatit a zpestřit svůj jídelníček o kvalitní, čerstvé a bio 
potraviny. Myslíme, že by byla velká škoda, kdybychom jim 
tuto možnost odepřeli. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
K omezení cílové skupiny u Mléka do škol došlo na 
základě rozhodnutí vedení MZe v reakci na 
nedostatečnou alokaci finančních prostředků 
z národního rozpočtu. Na omezení je shoda i s MŠMT, 
neboť u studentů středních škol je možnost ovlivnit 
zdravé stravovací návyky nejnižší. 
 

2) Připomínka k vyloučení víceletých gymnázií z projektu 
Mléko do škol: 
Víceletá gymnázia se řadí mezi střední školy (Rejstřík škol 
a školských zařízení). Osmiletá gymnázia, ale navštěvují i 
žáci 2. stupně základní školy, kteří ještě nemají ukončenou 
povinnou 9 letou školní docházku. V případě tzv. 
„pamlskové“ vyhlášky se k víceletým gymnáziím přistupuje 
jako k základní škole a střední škole, pro které se vztahují 
jiná pravidla. Zamýšlíme se nad tím, proč takový přístup 
není realizován i v rámci tohoto projektu. Přeci by mělo být 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Pro zařazení víceletých gymnázií by bylo potřeba 
navýšit rozpočet na školní projekt, jinak se sníží limit a 
počet porcí na žáka.  
Základní školy jsou definovány školským zákonem.  
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jedno, jestli si žák povinnou školní docházku plní na 
základní škole, nebo víceletém gymnáziu. 

JIP východočeská, a.s. Bez připomínek.  

Josef Diviš Bez připomínek.  

Kozojedský dvůr s.r.o. 1) Připomínka k § 5: 
g) Rozšířit možnost dodávek jogurtů o hmotnost 80 g.  
Důvod: 
1. Balení 150 g je příliš velké pro děti nižších stupňů 

Základních škol. 
2. Bílý neochucený jogurt o nižší gramáži je vhodné 

kombinovat s ovocem.  
3. Podpoříme zdravé stravovací návyky dochucování 

mléčných výrobků. 
i) Rozšířit možnost dodávek tvarohu nebo čerstvého sýra o 
hmotnost 50 g 
Důvod: 
1. Balení 80 g je příliš velké pro děti nižších stupňů 

Základních škol.  
2. Tvaroh a čerstvý sýr o nižší gramáži je vhodné 

kombinovat se zeleninou.  
3. Podpoříme zdravé stravovací návyky dochucování 

mléčných výrobků. 
j) Rozšířit možnost dodávek ostatních sýrů o hmotnost 50 g 
Důvod: 
1. Balení 100 g je příliš velké pro děti nižších stupňů 

Základních škol.  
2. Sýr o nižší gramáži je vhodné kombinovat s ovocem či 

zeleninou.  
3. Podpoříme zdravé stravovací návyky dochucování 

mléčných výrobků. 

Neakceptováno. 
Předmětem tohoto návrhu novely nařízení vlády není 
změna podpor a gramáží stávajících výrobků. Nicméně 
MZe na přehodnocení do budoucna pracuje. 
 

2) Připomínka k § 7: 
Článek (1) navrhujeme doplnění 
V případě změny formuláře Roční hlášení Fond 
do 30. dubna příslušného školního roku zveřejní nový 
tiskopis formuláře Roční hlášení pro nastávající školní rok. 

Neakceptováno.  
Je třeba ponechat flexibilitu pro změnu a úpravu 
formulářů. Formuláře by měly být uveřejněny a být tak 
k dispozici na webových stránkách SZIF po celý rok.  
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Důvod: 
1. Školy tak získají dostatečný časový prostor pro vyplnění 

formuláře Ročního hlášení 
2. Schválený žadatel takto může kvalifikovaně organizovat 

a zabezpečit dodávky již od 1. září nového školního roku 
Článek (4) navrhujeme posunutí termínu podání žádosti 
o změnu sortimentu dodávaných produktů nebo o schválení 
nového produktu pro dodávky na 30. 6. kalendářního roku 
Důvod: 
1. Návrh novely vládního nařízení je možno pochopit tak, 

že nadále není možné žádat o schválení nového výrobku 
nebo změnu schváleného výrobku i během školního 
roku. 

2. Výrobci neustále inovují ochucené výrobky 
s vylepšenými parametry, vhodnými pro dodávky 
do školního projektu. V termínu do 31. 3. nestihnou 
připravit dokumentaci k podání žádosti o schválení. 

 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
O neochucené mléčné výrobky a ovocné a zeleninové 
výrobky je možné žádat v průběhu celého školního 
roku, pouze pro ochucené výrobky je stanoven termín.  
Bude konzultováno s MF tak, aby případně byla 
v budoucnu možnost podávání žádosti i v druhém 
termínu.   
 

3) Připomínka k § 8: 
Článek (1) navrhujeme posunutí termínu zveřejnění 
předběžného limitu na 31.07. kalendářního roku 
Důvod: Má-li schválený žadatel zajistit své dodávky a 
plnění limitů již od 01.09. kalendářního roku, je nelogické, 
aby se předběžný limit dozvěděl ve stejný den. Schválený 
žadatel by měl v předstihu optimálně nastavit organizaci 
výroby a rozvozů. 
Článek (2) navrhujeme posunutí termínu zveřejnění 
minimálního počtu dodávek konzumního mléka za každý 
měsíc příslušného školního roku na 31.07. kalendářního 
roku 
Důvod: Má-li schválený žadatel zajistit své dodávky a 
plnění limitů již od 01.09. kalendářního roku, je nelogické, 
aby se minimální počet dodávek konzumního mléka za 
každý měsíc příslušného školního roku dozvěděl ve stejný 
den. Schválený žadatel by měl v předstihu optimálně 
nastavit organizaci výroby a rozvozů. 

Neakceptováno. 
Vyhlášení limitu je závislé na tom, kdy je známa výše 
státního rozpočtu. MZe bohužel nemůže zaručit, že to 
bude k 1. 7. Pokud budou informace o státním rozpočtu 
k dispozici, může být samozřejmě limit vyhlášen dříve, 
1. 9. je nejzazší termín.   
Minimální počet dodávek se stanovuje na základě výše 
rozpočtu na školní projekty, který nemusí být ještě 
v červenci znám.  

4) Připomínka k § 9: Neakceptováno. 
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Článek (2) navrhujeme doplnit o stanovení termínu 
zveřejnění formuláře žádosti na 30.09 příslušného 
kalendářního roku. Dále navrhujeme, aby byl zkrácen 
termín pro zpracování žádosti Fondem ze stávajících tří 
měsíců na jeden. 
Důvod: 
1. Schválený žadatel dodává své produkty již od prvního 

dne školního roku a bezprostředně po skončení prvního 
měsíce má mít možnost podat žádost o poskytnutí 
dotace. 

2. Schválený žadatel naplněním dodávek prvních měsíců 
školního roku místo oprávněného obdržení dotace 
financuje státní rozpočet prostřednictvím plateb DPH 
z částek, které ještě nedostal. 

Je třeba ponechat flexibilitu pro změnu a úpravu 
formulářů. Formuláře by měly být uveřejněny a být tak 
k dispozici na webových stránkách SZIF po celý rok.  
 

5) Připomínka k příloze č. 2: 
Doplnění přílohy č.2 k nařízení vlády č.74/2017 Sb. o nové 
balení výrobků výše uvedených navrženou úpravou § 5 
Podpora na dodávky produktů: 

1. Jogurty 80 g 
2. Čerstvý sýr a tvaroh 50 g 
3. Ostatní sýry 50 g 

Důvod: Uvedení přílohy do souladu s navrženou změnou § 
5 Podpora na dodávky produktů. 

Neakceptováno. 
Předmětem tohoto návrhu novely nařízení vlády není 
změna podpor a gramáží stávajících výrobků. Nicméně 
MZe na přehodnocení do budoucna pracuje. 

6) Připomínka nad rámec návrhu:  
Zvážení podpory zjednodušení procesu Fondu, který 
vyžaduje zasílání měsíčních formulářů Přehled měsíčních 
dodávek produktů (dále jen Formulář PMDP) s originálními 
podpisy ředitelů škol. 
Současná praxe: 
1. Každá dodávka je potvrzena dodacím listem, který 

v originálech drží škola i schválený žadatel. 
2. Po skončení měsíce schválený žadatel zasílá škole 

Formulář PMDP. 
3. Škola Formulář PMDP vyplní, vytiskne, opatří podpisem 

oprávněné osoby a originál zašle schválenému žadateli 
(poštou nebo po řidiči). 

Vysvětleno. 
V nařízení vlády není uvedeno, že musí dodat originál 
měsíčních přehledů. Pokud ho SZIF vyžaduje, jedná se 
tedy o jeho neoprávněný požadavek. SZIF by měl 
akceptovat i dokumenty s elektronickým podpisem.   
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4. Schválený žadatel Formulář PMDP převezme a originál 
doručí Fondu. 

Navržená úprava od bodu 3: 
1. Škola Formulář PMDP vyplní, vytiskne, opatří podpisem 

oprávněné osoby, skenuje a sken zasílá schválenému 
žadateli mailem. 

2. Schválený žadatel Formulář PMDP zasílá Fondu 
datovými schránkami, čímž ručí za platnost originálu. 

3. Škola všechny originály formulářů zasílá žadateli 
nejpozději do 31.07. kalendářního roku. 

4. Schválený žadatel všechny originály formulářů 
uzavřeného školního roku doručí Fondu nejpozději 
do 31.08. kalendářního roku. 

Zdůvodnění funkčnosti a průkaznosti navržené změny 
procesu: 
1. Formulář PDMP obsahuje souhrnným způsobem dílčí 

fakta, doložitelná již z dodacích listů, které škola 
i schválený žadatel drží v originálech. Kontrola v průběhu 
roku snadno ověřuje úplnost a správnost zaslaných 
formulářů jejich porovnáním s dostupnými originály 
dodacích listů. 

2. Kontrola po skončení školního roku ověřuje existenci 
shody originálů se zaslanými skeny, který Fond obdržel 
v průběhu roku do datové schránky. 

Školní statek Plasy-
Babina,s.r.o. 

Bez připomínek.  

Zemědělská výroba 
Milknatur, a.s. 

1) Připomínka: 
V rámci připomínkového řízení navrhuji ponechat i střední 
školy a systém dramaticky zjednodušit z těchto důvodů: 
1. Střední školy tento projekt a podporu vítají a zapojili se 

do něho rádi a aktivně 
2. Tento program u nich proběhne jeden rok a hned druhý 

rok ho budeme rušit? Nesystémové 
3. Významně omezí pití různých slazených nápojů i u této 

skupiny teenagerů, mnohem náchylnější na stravovací 
návyky než žáci zákl. škol (Coca cola, Pepsi atd.) 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
K omezení cílové skupiny u Mléka do škol došlo na 
základě rozhodnutí vedení MZe v reakci na 
nedostatečnou alokaci finančních prostředků 
z národního rozpočtu. Na omezení je shoda i s MŠMT, 
neboť u studentů středních škol je možnost ovlivnit 
zdravé stravovací návyky nejnižší. 
Mléko do škol probíhá na středních školách už řadu let, 
není to tedy jen jeden rok.  
Při zachování středních škol dojde ke snížení limitu a 
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4. Mnoho dnešních středních škol jsou školy 8-leté školy, 
bude velmi nepraktické oddělovat první 4 stupně 1-4 
od „druhých“ tedy tříd 5-8 

5. Nárok středních škol nebyl tak významný oproti 
základním školám, a proto jejich zrušením se moc 
neušetří a nestoupne významně rozpočet na základní 
školy 

6. Podpora mléčných výrobků z domácích českých zdrojů 
by měla naopak stoupat a neklesat, navrhoval bych 
rozpočet daleko vyšší, je to přímá podpora českých 
producentů mléka 

7. Navrhuji tedy kvůli jednoduchosti programu ponechat 
základní i střední školy a rozpočet navýšit 

Něco jeden rok zavedeme a druhý rok rušíme, to je 
nesystémové.  

porcí na žáka (místo 4-5 produktů za měsíc budou 
dostávat např. jen 2 porce), čímž se odchýlí od cíle 
projektu, podpory správných stravovacích návyků. 
Při zapojení středních škol se jedná o částku cca 140 
mil. Kč, o kterou by bylo potřeba navýšit státní 
rozpočet.   

2) Připomínka: 
Navíc do budoucna navrhuji naprosto zásadně celý systém 
zjednodušit: zrušení podpory všech ochucených mlék a 
mléčných výrobků a zrušit doprovodné programy:  
1. Zrušit všechny ochucené výrobky 
2. Plně hradit neochucené mléko bílé 
3. Plně hradit neochucený mléčný výrobek 
4. Zrušit peníze na doprovodné programy a přesunout je 

do výrobků, tím se opět ušetří a navýší prostředky 
na program (použití těchto prostředků je stejně velmi 
diskutabilní) 

5. Platba od SZIF musí proběhnout do 30 dnů a ne do 90 
dnů, tím jen nahráváme business bankám jako 
kontokorentní či provozní úvěr na projekt díky cash-flow. 

Těmito opatřeními se celý systém zjednoduší a zprůhlední. 
Tím se ušetří mnohem více prostředků a soustředíme se 
na to hlavní: aby naše děti na základních a středních 
školách pily mléko a jedly mléčný výrobek z ČESKÉ 
REPUBLIKY. Základní i střední školy, jen 2 výrobky! 
Ostatní, sladké s cukrem, ať si koupí v marketu.  

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Vzdělávací opatření jsou součástí projektu a jejich 
zrušení není v souladu s dlouhodobou strategií ČR.  
Mléko a neochucené mléčné výrobky se už v současné 
době plně hradí.  
Navrhovanou připomínkou by nebylo zaručeno, že by 
produkty byly z České republiky.  

V Praze dne 16. května 2018 
Vypracovala: Mgr. Kamila Brunovská 
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