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IV. 
 

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

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

podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády, je upravena implementace evropského školního projektu 
Ovoce, zelenina a mléko do škol na národní úrovni.  

 
Cílem projektu je především zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných 

výrobků a vytvoření zdravých stravovacích návyků ve výživě dětí.  
U části projektu nastal u žadatelů a distributorů problém se závozem produktů 

do malých škol. Řešením je zvýšit podporu na produkty pro malé školy (tj. do kapacity 
150 žáků včetně) a oproti tomu úměrné snížení sazby pro větší školy tak, aby dopad 
na státní rozpočet byl co nejmenší. Ústav zemědělské ekonomiky a informací (dále 
jen „ÚZEI“) vypracoval studii, ve které byly spočítány a navrženy ceny porcí jednotlivých 
produktů, kalkulaci nákladů na dopravu pro malé a velké školy. Z této kalkulace, 
která vychází z modelových situací, se jeví jako opodstatněné uznat jako dodatečný náklad 
navýšení o 1 Kč/porci pro malé školy (tj. pro školy do kapacity 150 žáků včetně) a naopak 
snížení o 0,10 Kč/porci na ostatní školy.  

Kapacita škol k 1. září příslušného školního roku vychází z ustanovení § 7 odst. 6 
školského zákona (č. 561/2004 Sb.). 
 

Proto je navrhováno zvýšit příspěvek pro malé školy (do kapacity 150 žáků včetně), 
tzn. navýšit sazbu na porci u dodávek do těchto škol o 1 Kč/porci. U velkých škol 
(nad kapacitu 150 žáků) odpovídajícím způsobem, s ohledem na kalkulaci distribučních 
nákladů, je navrženo snížení sazby o 0,10 Kč/porci.  

 
V rámci projektu se na školách vyskytl problém s obaly, ve kterých se produkty 

dodávají a jsou někdy nadbytečné (např. jablko v kelímku). Žadatelům se tak dává 
povinnost, aby buď zajistili odběr těchto obalů, nebo aby používali skupinové obaly s tím, 
že je navrženo její zavedení až od 1.9.2020.  

 
Další zdůvodnění návrhu nařízení vlády, který je iniciativním materiálem 

předkládaným mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019, je uvedeno v přiložené 
Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA). 

 
 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
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Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, k jehož provedení se navrhuje. 

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

zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž je v souladu 
s § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 
Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 
 
 Nařízení vlády č. 74/2017 Sb. je v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie: 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, 

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

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

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

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

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

 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásada 
právní jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace). 

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

na svůj legislativně technický charakter implementace předpisů EU přímo netýká. 
 

V současné době není doposud formálně uzavřeno auditní šetření EK – 
FV/2017/011/CZ a INT/2017/005/CZ ze strany Evropské komise, které posuzuje využití 
školních projektů v školních letech  2015/16 a 2016/2017.  Promítnutí výsledků auditu EK 
bude z časových důvodů řešeno v následné v rozsáhlejší novele nařízení vlády 
č. 74/2017 Sb., která by se měla vztahovat na školní rok 2020/2021.  
 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
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Návrh nařízení vlády povede k mírnému zvýšení nároků na státní rozpočet. 

Při prvotním odhadu 200 tis. žáků na malých školách a 4 porcích za měsíc na celý školní rok 
činí toto navýšení 16 mil. Kč. Snížení podpory na porci pro velké školy činí při počtu 730 tis. 
žáků cca 6 mil. Kč. Celkové náklady by se tak navýšily o 10 mil. Kč, které budou pokryty 
z rozpočtové kapitoly MZe, resp. z rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu 
(dále jen „Fond“) bez dodatečných nároků na státní rozpočet.  

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

neboť úprava výše podpory na porci není z celkového rozsahu zásadní.   
 

Návrh nařízení vlády nemá žádné negativní sociální dopady ani nemá žádné dopady 
na specifické skupiny obyvatel, na rodiny, na osoby sociálně slabé, ani na osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

 
Návrh nařízení vlády nepředpokládá dopady na životní prostředí. 

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

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

diskriminace nebo by mělo vliv na rovnost mužů a žen. 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

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

 
Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 

způsob nakládání s nimi. 
 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
 

Návrh nařízení vlády neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika. 

 
Návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které 

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

 
Návrh nařízení vlády představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

stanovených v zákoně č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a zákoně č. 256/2000 Sb., o Státním 
zemědělském intervenčním fondu, jakož i regulací stanovených právem Evropské unie. 

 
Příslušné orgány veřejné správy a Fond jakožto administrátor dotace jsou schopny 

plošně kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 
 
Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 

příslušnými orgány veřejné správy a Fondem jakožto administrátorem dotace. 
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Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 
správního řádu. 
 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

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

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I 
 
K bodu 1 (§ 2 odst. 6): 
 

V návaznosti na možnost, kterou členským státům dává čl. 23 odst. 11 nařízení (EU) 
č. 1308/2013 o společné organizaci trhu je navrhováno specifikovat, jaké mléčné výrobky 
lze v rámci školního programu podporovat. Jednat se bude zejména o dodávky místních 
nebo regionálních produktů, potravin dodávaných prostřednictvím krátkých dodavatelských 
řetězců a dále produkty spadající pod režim jakosti podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských 
produktů a potravin. Krátké potravinové dodavatelské řetězce hrají klíčovou roli 
v udržitelnosti zemědělství a produkci potravin na venkově včetně narovnání rozdělení zisku 
produkovaného zemědělskou činností. Krátkými dodavatelskými řetězci potravin je chápán 
přímý vztah mezi výrobcem a spotřebitelem zahrnující znalost, hodnotu a význam výrobku 
a jeho provenienci, znalost způsobu jeho výroby, znalost konkrétního výrobce ve vazbě 
na spotřebitele, a nikoli pouze směnu výrobku obecně. Místní a regionální produkty a jejich 
zařazení jsou důležité zejména z hlediska úzkého vztahu výrobce a spotřebitele, krátké 
přepravní vzdálenosti a především z hlediska čerstvosti produktu. Proto je důležité předávání 
těchto vztahů u mladé populace zejména ve školách. Regionální a lokální produkcí může být 
chápána jako produkce na úrovni krajů, případně krajů sousedních, místní produkce 
je chápána jako území České republiky, přičemž se vychází z již platných právních předpisů, 
např. zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a vyhlášky 
č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, 
které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství.  
 
K bodům 2, 3 a 6 (§ 5 odst. 1, přílohy č. 1 až 3): 

 
Navrhuje se zvýšit příspěvek na produkty pro malé školy (do kapacity 150 žáků 

včetně), tzn. navyšuje se sazba na porci u dodávek produktů do malých škol o 1 Kč/porci. 
U velkých škol (nad kapacitu 150 žáků) odpovídajícím způsobem a s ohledem na kalkulaci 
distribučních nákladů se navrhuje snížení sazby o 0,10 Kč/porci. Kapacita škol k 1. září 
příslušného školního roku vychází z ustanovení § 7 odst. 6 školského zákona 
(č. 561/2004 Sb.). 
 
K bodu 4 (§ 7 odst. 1): 
 

Změna reaguje na zkušenosti ze stávající aplikační praxe, jedná se o upřesnění 
stávajícího textu a rovněž na změny navrhované v ustanovení § 5 odst. 1, pokud jde 
o kapacitu školy k 1. září příslušného školního roku.   
 
K bodu 5 (§ 9 odst. 10 a 11): 

 
Na školách se vyskytuje problém s nadbytečnými obaly, ve kterých jsou baleny 

některé produkty (např. jablko v kelímku). Žadatelům se stanovuje nová povinnost, která 
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se týká nakládání s obaly v části projektu ovoce a zelenina, jako předpoklad k tomu, 
aby mohli čerpat celkovou částku podpory. Žadatel si může vybrat ze dvou možností: použití 
vratných obalů nebo používání skupinových obalů pro minimální počet 5 porcí.  

V případě, kdy dojde k (neopakovanému) porušení této podmínky, bude snížena 
žadateli celková částka podpory pro daný školní rok o 1%, v případě opakovaného porušení 
o 3%. Výše této sankce byla stanovena tak, aby byla přiměřená, ale zároveň dostatečně 
odrazující od případného porušení. Celková částka na podporu u části projektu týkajícího se 
ovoce a zeleniny činí cca 325 mil. Kč, celkový počet žadatelů je devatenáct. Průměrná 
částka sankce tedy odpovídá 170 tis. Kč, resp. 510 tis. Kč.  
 
 
K čl. II – přechodná ustanovení  
 

Za účelem kontinuálního poskytování podpor se stanovují přechodná ustanovení. 
Jedná se o přechodné ustanovení ohledně již zahájených správních řízeních o žádostech 
podle dosavadního znění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., podle kterého se tato řízení dokončí 
podle nařízení vlády č. 74/2017 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení tak, aby v rámci jednoho školního roku byly žádosti posuzovány i posktovány 
jednotně. 
 
 
K čl. III - účinnost  
 

Nabytí účinnosti návrhu nařízení vlády je navrženo dnem 1. září 2019, s ohledem 
na reálné možnosti legislativního procesu a současně s ohledem na začátek školního roku 
2019/2020.  Výjimkou termínu nabytí účinnosti je posunutí termínu účinnosti 1 rok v případě 
zavedení vrácení nebo recyklace obalů (§ 9 odst. 10 a 11) tak, aby se tomu mohli žadatelé 
v dostaečném časovém předstihu přizpůsobit.  
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