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VII. 
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, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb. 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 24940/2019-MZE-11193, ze dne 3. června 2019, s termínem dodání stanovisek 
do dne 24. června 2019, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  
Ministerstvo financí 
 
 

1) Připomínka k čl. I, bodu 2: 
Je v rozporu s principy cenové regulace, aby 
se doplnění § 5 odst. 1, tj. diferenciace podpor podle 
kapacity počtu žáků ve škole k 1. září příslušného roku, 
vztahovalo i na přílohu č. 3 Výše podpory na porci 
ochucených mléčných výrobků. Požadujeme příslušný 
text přeformulovat tak, aby příloha č. 3 byla z navržené 
úpravy vyloučena.  
Podle § 2 odst. 5 nařízení musí být ochucené mléčné 
výrobky prodávány žákům škol v souladu s cenovou 
regulací uplatněnou podle zákona o cenách. 
Ministerstvo financí tedy stanoví podle zákona o cenách 
cenovým rozhodnutím maximální ceny pro konkrétní 
ochucené mléčné výrobky při zohlednění informací 
(změn) postoupených podle § 7 nařízení Státním 
zemědělským intervenčním fondem, přičemž se při 
výpočtu cen vychází z kalkulací předložených žadateli 
na jednotlivé výrobky, dále z výše podpory a DPH. Výše 
podpory podstatně ovlivňuje cenu (je její součástí). 
Jedna cena však zcela logicky nemůže zohledňovat dvě 
zcela odlišné podpory na porci téhož výrobku 
dodávaného stejným žadatelem. Je třeba si uvědomit, 
že maximální cena je stanovena pro konkrétní výrobek 

Akceptováno. 
Text byl upraven vypuštěním přílohy č. 3 z návrhu 
novely nařízení vlády. 
Rozpor byl odstraněn. 
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konkrétního žadatele bez ohledu na to, do jaké školy je 
výrobek dodáván. Ostatně smlouvy se školami uzavírají 
žadatelé zpravidla až v měsíci září, resp. později. 
Navržená odlišná výše podpor svádí k předpokladu 
stanovení rozdílných (dvojích) cen u stejného výrobku 
(stejného názvu) dodávaného stejným žadatelem, a to 
pouze ve vazbě na odlišnou kapacitu počtu žáků ve 
škole, což však nelze považovat z cenového hlediska za 
rozdílné určené podmínky. Dvojí ceny (ani v případě 
úředně stanovených maximálních cen) nejsou 
přípustné, pokud neexistují odůvodněné a prokazatelné 
rozdíly v určených podmínkách, za nichž je srovnatelné 
plnění poskytováno.  Zakazuje to i § 6 zákona č. 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů, podle kterého „Prodávající nesmí 
při prodeji výrobků nebo poskytování služeb spotřebitele 
diskriminovat.“ Tedy ani diskriminovat cenou.  
Problematiku dvojích cen přezkoumávaly i soudy. Např. 
Nejvyšší správní soud (4 As 63/2005-69) jeden z 
případů uzavřel s tím, že „pokud žalobce poskytuje 
stejnou službu (zde časová nepřenosná jízdenka na 
městskou hromadnou dopravu) za rozdílné (dvojí) ceny 
podle kritéria místa trvalého pobytu spotřebitele, jedná 
se o diskriminaci podle § 6 zákona č. 634/1992 Sb.“. 
V případě ochucených mléčných výrobků je tedy nutno, 
pokud je snaha poskytnout vyšší podporu žadatelům 
pro konkrétní situace, zvolit jinou cestu hrazení 
prokazatelně vyšších nákladů, nikoliv formou vyšší 
podpory na porci. Např. zavedení určitého účelového 
příspěvku za dodávání ochucených mléčných výrobků 
do škol s menším počtem žáků. U neochucených 
mléčných výrobků (příloha č. 2) a u ovoce a zeleniny 
(příloha č. 1) z cenového hlediska nevadí různé podpory 
na porci, neboť v těchto případech nejsou uplatňovány 
úředně stanovené ceny (výrobky dostávají žáci 
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zadarmo). 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 
2) Připomínka k čl. I, bodu 6:  
Požadujeme bod 6 upravit takto: „6. Přílohy č. 1 a 2 
znějí:“ a zcela vypustit přílohu č. 3. Jak bylo uvedeno 
výše, navrhovaná změna přílohy č. 3 je v rozporu s 
pravidly cenové regulace, neboť diferencovaná výše 
podpor na porci pro školy s kapacitou do 150 žáků 
včetně a pro školy s kapacitou žáků nad 150 žáků by 
neumožňovala stanovení maximálních cen v souladu 
s cenovými předpisy. Odůvodnění je stejné jako k bodu 
2. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven vypuštěním přílohy č. 3 z návrhu 
novely nařízení vlády. 
Rozpor byl odstraněn. 

3) Připomínka: 
Navýšení cen porcí i dopad změny vzniklý novelou 
tohoto nařízení vlády na státní rozpočet byly vypočteny 
na základě studie ÚZEI. Tato studie však není k 
materiálu přiložena, požadujeme předložení této studie.  
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění a závěrečné zprávy RIA byl 
doplněn o závěry studie ÚZEI. 
Rozpor byl odstraněn. 

4) Připomínka: 
Navýšení cen porcí i dopad na státní rozpočet byly 
vypočteny na základě studie ÚZEI. V současné době 
probíhá auditní šetření Evropské komise č. 
FV/2017/011/CZ a INT/2017/005/CZ, jehož předběžným 
závěrem je zjištění s finanční korekcí, které je 
stanoveno z důvodu nedostatečné a nekvalitní studie 
pro stanovení nákladů jednotlivých vypracované ÚZEI. 
Domníváme se, že dokud nebude sladěno stanovení 
dotovaných cen výrobků poskytovaných v rámci 
Projektu v souladu s požadavkem EK, není možné dále 
navyšovat dotované ceny produktů. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Vysvětleno. 
S ohledem na složitost celé problematiky a na 
hledání řešení reagující na probíhající auditní 
šetření Evropské komise bude koncepčnější 
změna tohoto dotačního opatření řešena až 
v návrhu předpokládané větší změny právního 
předpisu s předpokládaným předložením do 
legislativního procesu v 1. čtvrtletí 2020. 
Rozpor byl odstraněn. 

5) Připomínka: 
V předkládací zprávě, v odůvodnění a v závěrečné 
zprávě (RIA) se uvádí, že při prvotním odhadu 200 tis. 

Akceptováno. 
Text předkládací zprávy byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn. 
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žáků na malých školách a 736 tis. žáků na velkých 
školách se celkové náklady navýší o 10 mil. Kč a budou 
pokryty z rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství, 
resp. z rozpočtu Státního zemědělského intervenčního 
fondu bez dodatečných nároků na státní rozpočet. Do 
všech relevantních částí materiálu požadujeme doplnit, 
že veškeré náklady související s přijetím návrhu 
nařízení vlády budou v roce 2019 i v letech 
následujících hrazeny z rozpočtu Státního 
zemědělského intervenčního fondu, a to bez 
dodatečných nároků na státní rozpočet. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 
6) Připomínka: 
V návaznosti na zásadní připomínku č. 5 požadujeme 
z předkládací zprávy vypustit větu „Návrh nařízení vlády 
může vést k mírnému zvýšení nároků na státní 
rozpočet.“ a z odůvodnění a ze závěrečné zprávy (RIA) 
vypustit větu „Nařízení vlády povede k mírnému zvýšení 
nároků na státní rozpočet.“.  
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Akceptováno. 
Text předkládací zprávy byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn. 

7) Připomínka: 
V závěrečné zprávě RIA v bodě 3 je uvedeno, že návrh 
nařízení vlády v zásadě nemění administrační 
náročnost pro žadatele ani pro školy, není zde však 
uvedeno, jaký by měla změna nařízení dopad na SZIF. 
Domníváme se, že různá výše nákladů dle velikosti 
školy by mohla mít výrazný dopad na způsob a 
náročnost administrace u SZIF. Tuto kalkulaci a způsob 
řešení požadujeme do materiálu doplnit. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Akceptováno. 
Text závěrečné zprávy RIA byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn. 

8) Připomínka: 
V odůvodnění se uvádí, že nařízení vlády nebude mít 
žádné negativní dopady na podnikatelské prostředí 
v ČR, neboť úprava výše podpory na porci není 
z celkového rozsahu zásadní. Do odůvodnění 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven.  
Na základě jednání s MŽP bylo ustanovení o 
povinnosti použití vratných nebo přepravních 
obalů vypuštěno s tím, že to bude řešeno až 
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požadujeme doplnit také předpokládaný dopad 
na podnikatelské prostředí související s povinností 
zajistit použití vratných obalů nebo přepravních obalů 
pro minimální počet 5 porcí. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

v rámci předpokládané větší změny právního 
předpisu s předpokládaným předložením do 
legislativního procesu v 1. čtvrtletí 2020. 
Rozpor byl odstraněn. 

9) Připomínka k článku III:  
V textu se uvádí, že je reálně možné prakticky veškeré 
změny stihnout k 1. září 2019. K tomu pouze 
upozorňujeme, že v případě ochucených mléčných 
výrobků jakákoliv změna výše podpory znamená 
zrušení stávajících stanovených maximálních cen a 
zahájení nového schvalovacího cenového řízení. Tj. 
prvotně by bylo nutné vyzvat všechny žadatele k 
předložení kalkulací na všechny dotčené ochucené 
výrobky. Po obdržení a vyhodnocení kalkulací přistoupit 
k výpočtu nových maximálních cen, pak zahájit proces 
schvalování cen a následně stanovené ceny zveřejnit. 
Toto by nebylo možné stihnout do začátku školního 
roku, především s přihlédnutím k možnostem některých 
žadatelů, pro které je - navíc v prázdninovém období – 
již jen obtížné sestavit kalkulaci, a to bez ohledu na 
jejich problémy získat informaci o výši přiznané 
podpory, bez níž nelze kalkulaci sestavit. 

Vysvětleno. 
S ohledem na akceptaci připomínek č. 1 a 2, 
vypuštěním přílohy č. 3 z návrhu novely nařízení 
vlády, je uvedená připomínka již bezpředmětná. 
 

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  
Ministerstvo obrany 
 
 

Připomínka k novelizačním bodům 2 a 3: 
Novelizační body je potřeba podle Legislativních 
pravidel vlády sloučit a následující body přečíslovat. 
Odůvodnění: 
Novelizačním bodem č. 2 je také zaveden odkaz na 
poznámku pod čarou. Poznámka pod čarou má být pak 
podle čl. 58 odst. 8 dovětku LPV uvedena v závěru 
tohoto bodu novely. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj Bez připomínek.  
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1) Připomínka k čl. I bod 3: 
Chybí uvedení názvu školského zákona. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

2) Připomínka k čl. I bod 5: 
Chybí čárka před „nebo“ (viz čl. 42 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády). 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

3) Připomínka k příloze č. 2: 
V devátém řádku tabulky v buňce úplně vpravo je 
použito velké „X“ místo malého „x“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

4) Připomínka k příloze č. 3: 
V devátém řádku tabulky v buňce úplně vpravo je 
použito velké „X“ místo malého „x“. 

Vysvětleno. 
Na základě akceptace zásadní připomínky MF 
byla úprava přílohy č. 3 vypuštěna. 

5) Připomínka k odůvodnění: 
Na straně 3 je uveden starý zákon č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, který však již není od 24. dubna 2019 
účinný, neboť byl zrušen zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, který navazuje na 
obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR). Bylo by vhodné na tomto místě uvést 
právě obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR) a zákon o zpracování osobních údajů. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

6) Připomínka k odůvodnění: 
Na straně 5 na posledním řádku důvodové zprávy 
je překlep ve slově „dostatečném“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

Bez připomínek.  

Ministerstvo spravedlnosti Bez připomínek.  
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 
 

Bez připomínek.  
1) Připomínka k  čl. I, body 1 a 2:  
V předmětných bodech doporučujeme upravit číslování 
poznámek pod čarou tak, aby byly číslovány ve formě 
horního indexu, dle čl. 57 odst. 4 písm. a Legislativních 
pravidel vlády. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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2) Připomínka k  čl. I, bod 5 odst. 10 písm. a: 
V uvedeném bodě doporučujeme za slovo „obalů“ 
umístit čárku, dle čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády.  

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Ministerstvo vnitra 
 

1) Připomínka k  čl. I bodům 2 a 3 – k § 5 odst. 1 a 
poznámce pod čarou č. 16: 
V souladu s čl. 57 odst. 4 písm. g) Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme poznámku pod čarou č. 16 
nezavádět v samostatném novelizačním bodě a 
navrhujeme ji zakotvit jako součást novelizačního 
bodu 2. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

2) Připomínka k  čl. I bodu 4 – k § 7 odst. 1: 
Navrhujeme slovo „ve“ vypustit pro nadbytečnost a 
slovo „slovem“ nahradit slovem „slovo“, dle čl. 58 odst. 6 
písm. d) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

3) Připomínka k  čl. I bodu 5 – k § 9 odst. 10 písm. 
a): 
Podle čl. 42 odst. 1 se při více možnostech vyjádřených 
v pododstavcích před spojkou „nebo“ píše čárka. 
Doporučujeme ji tedy doplnit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

4) Připomínka k  čl. I bodu 6 – k přílohám 1 až 3: 
Doporučujeme sjednotit způsob, kterým je v přílohách 
naznačeno proškrtnutí v kolonce (maximální) výše 
podpory u vybraných výrobků. Jedná se o znaky „-“, „x“ 
a „X“, navrhujeme používat pouze jeden z nich. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Ministerstvo zahraničních věcí 
 
 

V odůvodnění k návrhu nařízení vlády se uvádí, že v 
současné době není doposud formálně uzavřeno auditní 
šetření 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 Evropské komise bude z 
časových důvodů řešeno v následné rozsáhlejší novele 
nařízení vlády č. 74/2017 Sb., která by se měla 
vztahovat na školní rok 2020/2021.  
V této souvislosti MZV doporučuje posoudit, zda některé 

Vysvětleno. 
S ohledem na složitost celé problematiky a na 
hledání řešení reagující na probíhající auditní 
šetření Evropské komise bude koncepčnější 
změna tohoto dotačního opatření řešena až 
v návrhu předpokládané větší změny právního 
předpisu s předpokládaným předložením do 
legislativního procesu v 1. čtvrtletí 2020. 
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dosavadní závěry Evropské komise z dotčeného auditu 
není možné zahrnout do novely nařízení vlády již nyní. 
Jednalo by se zejména o ty, kde jsou pochybnosti 
Evropské komise důvodné. MZV upozorňuje na 
skutečnost, že Evropská komise může do finanční 
korekce zahrnout následně i období po ukončení auditu, 
a to až do doby, než dojde na straně členského státu k 
nápravě. Včasnou novelou nařízení vlády by tak bylo 
možno předpokládanou finanční korekci snížit. 

Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek.  
Ministerstvo životního prostředí 
 
 

1) Připomínka: 
V materiálu není dostatečně vysvětleno, na základě 
čeho dospěl předkladatel k navýšení sazby o 1 Kč/porci 
u malých škol a ke snížení sazby o 0,10 Kč/porci u 
velkých škol. Odůvodnění i Závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace (RIA) uvádí, že změna 
sazeb vychází ze studie ÚZEI, ve které byly spočítány  
a navrženy ceny porcí jednotlivých produktů pro malé a 
velké školy. Požadujeme doplnit tuto kalkulaci do RIA. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění a závěrečné zprávy RIA byl 
doplněn o závěry studie ÚZEI. 
Rozpor byl odstraněn. 

2) Připomínka: 
§ 9 odst. 10 - v písm. a) požadujeme vložit odkaz na 
zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 
zákonů, v platném znění - zde je definováno, co to jsou 
vratné obaly. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Vysvětleno. 
Na základě jednání s MŽP bylo ustanovení o 
povinnosti použití vratných nebo přepravních 
obalů vypuštěno (vedlo by to k neúměrně 
zvýšeným nákladům pro žadatele, se kterými 
nepočítá kalkulace finanční podpory), s tím, že to 
bude řešeno až v rámci předpokládané větší 
změny právního předpisu s předpokládaným 
předložením do legislativního procesu v 1. čtvrtletí 
2020. 
Text byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn. 

3) Připomínka: 
9 odst. 10 - písm. b) - požadujeme vypustit.  
Odůvodnění: Přepravní obal podle zákona o obalech je 

Vysvětleno. 
Na základě jednání s MŽP bylo ustanovení o 
povinnosti použití vratných nebo přepravních 
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obal, který má usnadnit manipulaci s určitým množstvím 
prodejních jednotek nebo skupinových obalů a usnadnit 
jejich přepravu tak, aby se při manipulaci a přepravě 
zabránilo jejich fyzickému poškození. Pokud by bylo 
zajištěno použití přepravních obalů pro minimální počet 
5 porcí, neznamenalo by to, že kromě 1 přepravního 
obalu nejsou porce zvlášť zabaleny v prodejních 
obalech. Toto písmeno by mohlo mít za následek, že 
budou jednotlivé porce zvlášť zabaleny  
a ještě obaleny přepravním obalem jen pro splnění 
podmínek předmětného zákona. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

obalů vypuštěno (vedlo by to k neúměrně 
zvýšeným nákladům pro žadatele, se kterými 
nepočítá kalkulace finanční podpory), s tím, že to 
bude řešeno až v rámci předpokládané větší 
změny právního předpisu s předpokládaným 
předložením do legislativního procesu v 1. čtvrtletí 
2020. 
Text byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn. 

4) Připomínka: 
V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(RIA) opravit formální chybu (str. 2 v kap. 1.6) „…za 
následek sníženého počtu…“ na „…snížení počtu…“. 

Vysvětleno. 
Text závěrečné zprávy RIA bude upraven podle 
připomínky MF.  

5) Připomínka: 
V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(RIA) doporučujeme vyškrtnout větu „Tato varianta je 
jedinou možností, jak řešit stávající situaci.“ (str. 3, kap. 
2. 2.). RIA by měla být zaměřena právě na hledání 
všech možných variant řešení problému, ačkoli 
legislativně lze využít jen některé z nich. 

Vysvětleno. 
Jedná se o standardně používané formulace 
v případě závěrečné zprávy RIA k návrhu 
prováděcích právního předpisu. 

6) Připomínka: 
V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(RIA) doporučujeme (na str. 3 kap. 3) nahradit slovní 
spojení „administrační náročnost“ za běžně používané 
„administrativní náročnost“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Úřad vlády – ministr 
spravedlnosti a předseda 
Legislativní rady vlády 

Zasíláno na vědomí.  

Úřad vlády – vedoucí Úřadu 
vlády  

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Připomínka k bodu 1 (§ 2 odst. 6): 
Předkladatel na základě možnosti dané čl. 23 odst. 11 

Vysvětleno. 
V současné době je záměrem pouze podpora 
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nařízení (EU) č. 1308/2013 doplňuje ustanovení § 2 o 
odst. 6, který specifikuje typy mléka a mléčných 
výrobků, jež lze v rámci školního programu podporovat. 
Nařízení (EU) č. 1308/2013 však v čl. 23 odst. 11 
nespecifikuje, že by se podpora měla týkat pouze 
mléčných výrobků, ale naopak je formulováno obecně, 
tedy se týká jak mléka a mléčných výrobků, tak i ovoce 
a zeleniny. Předkladatel v odůvodnění neuvádí, na 
základě jaké skutečnosti přistoupil ke specifikaci 
podpory pouze pro mléko a mléčné výrobky. Nadto jsou 
v ustanovení § 2 odst. 6 uvedeny pouze vybrané typy 
produktů, na které by se měla podpora vztahovat, 
ačkoliv v druhé větě čl. 23 odst. 11 nařízení (EU) č. 
1308/2013 je uveden širší rámec produktů určených pro 
podporu. Je taktéž otázkou, proč ve výčtu nejsou 
uvedeny např. produkty ekologického zemědělství, 
vzhledem k tomu, že je tento pojem v nařízení vlády 
obsažen (§ 9 odst. 6, Příloha 1 až 3) a podpory jsou na 
tyto produkty poskytovány. V tomto případě předkladatel 
rovněž v odůvodnění neuvádí, na základě jaké 
skutečnosti přistoupil k výběru pouze některých typů 
produktů určených pro podporu. 
Jde-li o výklad čl. 23 odst. 11 nařízení (EU) č. 
1308/2013, lze dle znění celého čl. 23 předpokládat, že 
se vztahuje na podporu dodávek ovoce, zeleniny, mléka 
a mléčných výrobků do vzdělávacích zařízení obecně, 
nikoliv jen na vybrané produkty, resp. výrobky. Dále lze 
z formulace odst. 11 dovodit, že slovem „zejména“ mají 
být pro podporu zahrnuty všechny uvedené typy 
produktů, tedy „nákup místních nebo regionálních 
produktů a výrobků, produkty ekologického zemědělství, 
krátké dodavatelské řetězce nebo přínos pro životní 
prostředí“ a slovo „případně“ dává navíc možnost 
poskytovat podporu též pro „produkty spadající pod 
režim jakosti podle nařízení (EU)  

nákupu místních nebo regionálních produktů a 
výrobků, produkty ekologického zemědělství, 
krátké dodavatelské řetězce v oblasti mléka a 
mléčných výrobků, protože v oblasti ovoce a 
zeleniny by nebylo možné zajistit celoročně 
rozmanitý a vyvážený sortiment s ohledem na 
tuzemské kapacitní a pěstitelské možnosti. 
Text odůvodnění byl upraven. 
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č. 1151/2012“. 
Požadujeme upravit znění ustanovení § 2 odst. 6 tak, 
aby se podpora vztahovala též na ovoce  
a zeleninu a dále na typy produktů uvedené v druhé 
větě čl. 23 odst. 11 nařízení (EU) č. 1308/2013, viz 
vysvětlení výše. Pokud by předkladatel s připomínkou 
nesouhlasil, žádáme o doplnění odůvodnění, na základě 
jakých objektivních důvodů bylo pro podporu vybráno 
pouze mléko a mléčné výrobky a s nimi související 
vybrané typy produktů dle věty druhé čl. 23 odst. 11 
nařízení (EU) č. 1308/2013. 

Nejvyšší kontrolní úřad 
 
 

Připomínka k bodu 1. -  § 2 odst. 6: 
V návaznosti na ustanovení čl. 23 odst. 11 nařízení 
(EU) č. 1308/2013, podle kterého je možné podporovat 
nákup místních nebo regionálních produktů a výrobků, 
produkty ekologického zemědělství, krátké 
dodavatelské řetězce nebo přínos pro životní prostředí, 
navrhuje předkladatel podporovat v uvedeném režimu 
mléko a mléčné výrobky. Doporučujeme zvážit, aby 
podpora ve smyslu výše uvedeného ustanovení byla 
rozšířena i na ovoce a zeleninu. Rovněž v tomto oboru 
lze podle našeho názoru pokládat za žádoucí 
upřednostnit dodávky od místních a regionálních 
producentů a pěstitelů a zároveň podpořit krátké 
dodavatelské řetězce.  

Vysvětleno. 
V současné době je záměrem pouze podpora 
nákupu místních nebo regionálních produktů a 
výrobků, produkty ekologického zemědělství, 
krátké dodavatelské řetězce v oblasti mléka a 
mléčných výrobků, protože v oblasti ovoce a 
zeleniny by nebylo možné zajistit celoročně 
rozmanitý a vyvážený sortiment s ohledem na 
tuzemské kapacitní a pěstitelské možnosti. 
 

Česká národní banka Bez připomínek.  
Český statistický úřad Bez připomínek.  
Český báňský úřad Bez připomínek.  
Český telekomunikační úřad Bez připomínek.  
Český úřad zeměměřičský 
a katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický regulační úřad Bez připomínek.  
Správa státních hmotných 
rezerv 

Bez připomínek. 
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Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

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 ČR 
 
 

Připomínka: 
Žádáme, aby byla zachována výše podpory na dodávky 
ovoce, zeleniny, mléka a výrobků pro velké školy. 
Pokud se průzkumem zjistilo, že je nezbytné, aby byly 
více podporovány malé školy, protože jsou další 
náklady se zavážením do malých škol, tak je nutné 
navýšit podporu ze státního rozpočtu a ne, aby došlo 
k přerozdělení finančních prostředků určených na 
podporu, tím že dojde ke snížení podpory u velkých škol 
a bude navýšena podpora malých škol 
Odůvodnění: 
Svaz nemůže souhlasit s návrhem, že u malých škol 
dojde k navýšení o 1 Kč na porci a u velkých škol dojde 
ke snížení o 0,10 Kč na porci. 
Jediným argumentem předkladatele pro snížení 
podpory u velkých škol je to, že se ukázalo, že podpora 
u malých škol je nedostatečná a pokud by došlo 
k navýšení podpory u malých škol v celém rozsahu, 
vyžadovalo by to více peněžních prostředků ze státního 
rozpočtu. 

Vysvětleno. 
Cílem předloženého nařízení vlády je vyřešit 
problematiku zvýšených nákladů při dodávání 
produktů do malých škol a také podpořit dodávku 
některých místních a regionálních mléčných 
produktů. Škola není příjemcem dotace, a proto na 
ní návrh nařízení vlády nemá přímo žádný finanční 
dopad.  
 

Sdružení místních samospráv 
ČR 
 
i 

Připomínka: 
Doporučujeme systémové zvážení efektivity a dopadu 
do životního prostředí této formy podpory, a to z důvodů 
níže uvedených: 
- dotčené potraviny se převáží na značné 

vzdálenosti, neboť nejde o potraviny domácího, či 
lokálního původu, nezřídka jsou tyto potraviny 

Vysvětleno. 
Na základě jednání s MŽP bylo ustanovení o 
povinnosti použití vratných nebo přepravních 
obalů vypuštěno s tím, že to bude řešeno až 
v rámci předpokládané větší změny právního 
předpisu s předpokládaným předložením do 
legislativního procesu v 1. čtvrtletí 2020. 
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dováženy ze zahraničí. 
- Způsobem balení předmětných potravin vzniká 

značné množství plastového odpadu (balení ovoce 
do jednotlivých dávek). 

- Nezanedbatelná část dětí o předmětné potraviny 
nemá zájem a odmítá je. Zvláště u mléčných 
výrobků je časté, že je žáci vyhazují a nejenom, že 
dochází k ničení jídla, ale také obcím vzniká 
výrazný náklad spojený s úklidem znečištěných 
veřejných prostranství. 

Tuto formu podpory a způsob realizace považujeme za 
vyčerpanou a kontraproduktivní. 

Družstevní asociace ČR Bez připomínek.  
Hospodářská komora ČR Bez připomínek.  
Agrární komora ČR Bez připomínek.  
Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.   

Rada hospodářské a sociální 
dohody 

Zasíláno na vědomí.  

Státní zemědělský intervenční 
fond 
 
 

1) Připomínka k předkládací zprávě – 6. odstavec: 
Návrh nařízení vlády může vést 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 
Ministerstva zemědělství, resp. z rozpočtu Státního 
zemědělského intervenčního fondu bez dodatečných 
nároků na státní rozpočet. 

Neakceptováno. 
Text předkládací zprávy byl upraven podle 
připomínky MF. 
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Návrh:  
Návrh nařízení vlády může vést k mírnému zvýšení 
nároků na státní rozpočet. Při prvotním odhadu 200 tis. 
žáků na malých školách a 4 dodávek po max. 2 
porcích za měsíc za školní projekt OZDŠ i MDŠ na 
celý školní rok činí toto navýšení 32 mil. Kč. Snížení 
podpory na porci pro velké školy činí při počtu 730 tis. 
žáků cca 12 mil. Kč. Celkové náklady by se tak navýšily 
o 20 mil. Kč, které budou pokryty z rozpočtové kapitoly 
Ministerstva zemědělství, resp. z rozpočtu Státního 
zemědělského intervenčního fondu bez dodatečných 
nároků na státní rozpočet. 
Odůvodnění: 
Je důležité uvést dodávky nikoliv porce. 
Dle aktuální strategie ČR (str. 22 ke stažení zde: 
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinna-
vyroba/rostlinne-komodity/ovoce-a-
zelenina/aktuality/strategie-cr-pro-skolni-projekt-
2017.html) by se postupně měl zvýšit počet povinných 
dodávek na 4 dodávky měsíčně.  V každé dodávce 
může žadatel dodat max. 2 porce pro každého žáka.  
Rozpočet by se tedy měl navýšit dle strategie ČR tak, 
aby byla tato podmínka mohla být splněna již ve 
školním roce 2019/2020. 
2) Připomínka k § 2 odst. 6: 
Podpora mléka a mléčných výrobků podle odstavce 1 a 
2 se vztahuje zejména na dodávky místních nebo 
regionálních produktů, na dodávky uskutečňované 
prostřednictvím krátkého dodavatelského řetězce 
nebo na produkty uskutečňované v režimu jakosti 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího režimy jakosti zemědělských produktů a 
potravin15). 
Návrh:  
Podpora mléka a mléčných výrobků podle odstavce 1 a 

Vysvětleno. 
Předmětná formulace je z hlediska aplikační praxe 
vhodnější. 
Návrh nařízení vlády nemůže specifikovat pojmy 
obsažené v právních předpisech EU. 
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2 se vztahuje na dodávky místních nebo regionálních 
produktů, nebo na krátké dodavatelské řetězce, 
případně na produkty spadající pod režim jakosti 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího režimy jakosti zemědělských produktů a 
potravin15). 
Odůvodnění:  
Požadujeme specifikaci pojmů „místní nebo regionální 
produkt“ a „krátké dodavatelské řetězce“ z důvodu 
možnosti nastavení jednotných a jasných podmínek pro 
žadatele a zajištění jasných parametrů pro výkon 
kontrolní činnosti. Při zavedení definice pojmů 
navrhujeme zohlednit pravidla EU o volném pohybu 
zboží. 
Navrhujeme odstranit pojem „zejména“ z důvodu 
nejasného a sporného výkladu. 
3) Připomínka k § 7: 
Návrh: Doplnění nového odstavce v § 7 
(8) Schválený žadatel zašle Fondu termín dodávky do 
škol nejpozději 48 hodin před plánovanou dodávkou. 
Odůvodnění: Předmětem novely nařízení vlády je mimo 
jiné i vyřešení problému nadbytečných obalů. Novela 
NV proto nově v § 9 odst. 10 definuje, jaké druhy obalů 
smí žadatel používat, aby obdržel podporu. Dodržení 
podmínky uvedené v § 9 odst. 10 je ověřitelné pouze 
prostřednictvím kontroly na místě, a to v okamžiku 
dodávky produktů do školy. S ohledem na tuto 
skutečnost žádáme o doplnění povinnosti žadatele 
poskytovat Fondu informace o termínu dodávek do škol. 
V opačném případě je podmínka § 10 neověřitelná a 
nekontrolovatelná. Což je v rozporu s ustanovením čl. 
58 nařízení Rady a Evropského parlamentu 
č. 1306/2013, kdy každá zaváděná podmínka musí být 
ověřitelná. Cílem připomínky je tedy vyřešení povinnosti 
kladené evropským předpisem a přímo souvisí s nově 

Vysvětleno. 
Na základě jednání s MŽP bylo ustanovení o 
povinnosti použití vratných nebo přepravních 
obalů vypuštěno s tím, že to bude řešeno až 
v rámci předpokládané větší změny právního 
předpisu s předpokládaným předložením do 
legislativního procesu v 1. čtvrtletí 2020. 
Rozpor byl odstraněn. 
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zaváděnou definicí povolených obalů dle §9 odst. 10 
nařízení vlády. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 
4) Připomínka k § 9 odst. 10: 
Schválenému žadateli podle § 6 odst. 1 se na produkty 
uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) poskytne podpora 
ve výši částek uvedených v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení, pokud zajistí použití  
a)  vratných obalů nebo 
b) přepravních obalů pro minimální počet 5 porcí. 
Odůvodnění: Žádáme specifikaci pojmů „vratné obaly“ a 
„přepravní obaly“ z důvodu nastavení jednotných a 
jasných podmínek pro žadatele a zajištění jasných 
parametrů pro výkon kontrolní činnosti. Případně 
doplnění odkazu na zákonnou normu, která tyto pojmy 
definuje (např. zákon o obalech). Bez bližší specifikace 
pojmů je dodržování této podmínky nekontrolovatelné. 

Vysvětleno. 
Na základě jednání s MŽP bylo ustanovení o 
povinnosti použití vratných nebo přepravních 
obalů vypuštěno s tím, že to bude řešeno až 
v rámci předpokládané větší změny právního 
předpisu s předpokládaným předložením do 
legislativního procesu v 1. čtvrtletí 2020. 
 

5) Připomínka k § 9 odst. 10: 
Schválenému žadateli podle § 6 odst. 1 se na produkty 
uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) poskytne podpora 
ve výši částek uvedených v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení, pokud zajistí použití  
a)  vratných obalů nebo 
b) přepravních obalů pro minimální počet 5 porcí. 
Návrh:  
Schválenému žadateli podle § 6 odst. 1 se na produkty 
uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) poskytne podpora 
ve výši částek uvedených v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení, pokud vyloučí individuální balení 
jednotlivých kusů čerstvého ovoce či zeleniny a 
zároveň zajistí použití  
a)  vratných obalů nebo 
b) přepravních obalů pro minimální počet 5 porcí. 
Odůvodnění: Uvádíme, že problém nadbytečnosti 
(nadměrného množství) obalů, kvůli kterému se nové 

Vysvětleno. 
Na základě jednání s MŽP bylo ustanovení o 
povinnosti použití vratných nebo přepravních 
obalů vypuštěno s tím, že to bude řešeno až 
v rámci předpokládané větší změny právního 
předpisu s předpokládaným předložením do 
legislativního procesu v 1. čtvrtletí 2020. 
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ustanovení § 9 odst. 10 zavádělo, není navrženým 
zněním vyloučeno, jelikož stále umožňuje individuální 
balení jednotlivých kusů čerstvého ovoce či zeleniny. 
Dáváme na zvážení takovou úpravu ustanovení, aby 
bylo vyloučeno balení jednotlivých kusů čerstvého 
neporcovaného ovoce (zeleniny). 
6) Připomínka k § 9 odst. 11: 
Při nedodržení podmínek podle odstavce 10 Fond sníží 
podporu schválenému žadateli v příslušném školním 
roce o 1%. Při opakovaném nedodržení podmínky podle 
odstavce 10 Fond sníží podporu schválenému žadateli 
v příslušném školním roce o 3%. 
Návrh:  
Při nedodržení podmínek podle odstavce 10 Fond sníží 
celkově uznanou podporu schválenému žadateli 
v příslušném školním roce o 1%. Při opakovaném 
nedodržení podmínky podle odstavce 10 Fond sníží 
celkově uznanou podporu schválenému žadateli 
v příslušném školním roce o 3%. 
Odůvodnění: Je nutné blíže specifikovat v jaký moment 
a z čeho se bude žadateli snižovat 1% resp. 3%. Tuto 
informaci je nezbytné blíže specifikovat přímo v NV pro 
zajištění správné aplikace tohoto odstavce a možnosti 
nastavení programu administrace. 
Tento mechanismus je možný využít pouze v případě, 
že nebyla vyplacena poslední žádost o podporu na 
produkty. V případě, že již byla vyplacena poslední 
žádost o podporu, bude zahájeno řízení o vratce. 

Vysvětleno. 
Na základě jednání s MŽP bylo ustanovení o 
povinnosti použití vratných nebo přepravních 
obalů vypuštěno s tím, že to bude řešeno až 
v rámci předpokládané větší změny právního 
předpisu s předpokládaným předložením do 
legislativního procesu v 1. čtvrtletí 2020. 

7) Připomínka k odůvodnění – str. 2 osmý odstavec: 
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 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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v rozsáhlejší novele nařízení vlády č. 74/2017 Sb., která 
by se měla vztahovat na školní rok 2020/2021. 
Návrh:  
V současné době není doposud formálně uzavřeno 
auditní šetření EK – FV/2017/011/CZ a 
INT/20017/005/CZ ze strany Evropské komise, které 
posuzuje využití školních projektů ve školních letech 
2015/2016 a 2016/2017. Promítnutí výsledků auditu EK 
bude z časových důvodů řešeno v následné 
a rozsáhlejší novele nařízení vlády č. 74/2017 Sb., která 
by se měla vztahovat na školní rok 2020/2021 
8) Připomínka k odůvodnění – str. 3 první odstavec: 
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:  
Návrh nařízení vlády povede k mírnému zvýšení nároků 
na státní rozpočet. Při prvotním odhadu 200 tis. žáků na 
malých školách a 4 dodávek po max. 2 porcích za 
měsíc za školní projekt OZDŠ i MDŠ na celý školní rok 
činí toto navýšení 32 mil. Kč. Snížení podpory na porci 
pro velké školy činí při počtu 730 tis. žáků cca 12 mil. 
Kč. Celkové náklady by se tak navýšily o 20 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 
Odůvodnění: viz připomínka č. 1 

Neakceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven podle připomínky 
MF. 
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9) Připomínka k odůvodnění – str. 3: 
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:  
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
Odůvodnění: Zákon č. 101/2000 Sb., pozbyl účinnosti 
k 23. 4. 2019 (viz § 67 Zákona o zpracování osobních 
údajů č. 110/2019 Sb.) 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

10) Připomínka k odůvodnění – str. 5 k bodu 5 druhý 
odstavec: 
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.  
Návrh:  
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 (ve školním roce 2018/2019). Průměrná 
částka sankce tedy odpovídá 170 tis. Kč, resp. 510 tis. 
Kč.  
Odůvodnění: Počet schválených žadatelů je pro každý 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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školní rok jiný. Uvedených 19 schválených žadatelů pro 
projekt OZDŠ je pouze pro školní rok 2018/2019. Pro 
školní rok 2019/2020 je schválených žadatelů 22. 
Uvedená sankce se bude týkat až školního roku 
2020/2021. Počet žadatelů pro tento školní rok 
neznáme. 
11) Připomínka k odůvodnění – str. 5 – k čl. II: 
Za účelem kontinuálního poskytování podpor se 
stanovují přechodná ustanovení. Jedná se o přechodné 
ustanovení …………….byly žádosti posuzovány i 
posktovány jednotně. 
Návrh:  
Za účelem kontinuálního poskytování podpor se 
stanovují přechodná ustanovení. Jedná se o přechodné 
ustanovení …………….byly žádosti posuzovány i 
poskytovány jednotně. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

12) Připomínka k odůvodnění – str. 5 – k čl. III: 
Nabytí účinnosti návrhu ……        je posunutí termínu 
účinnosti 1 rok v případě zavedení ………. 
Návrh:  
Nabytí účinnosti návrhu ……        je posunutí termínu 
účinnosti o 1 rok v případě zavedení ………. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

13) Připomínka k ZZ RIA – str. 3 bod 3.2 varianta 2: 
Přijetí varianty 2 zajistí fungování projektu, v němž 
budou i nadále plněny základní cíle projektu, a to je 
zvýšení zapojení dětí v cílové skupině a zlepšení jejich 
stravovacích návyků. Návrh nařízení vlády povede k 
mírnému zvýšení nároků na státní rozpočet 
cca o 10 mil. Kč. 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 se tak navýší o 10 mil. Kč, které 
budou pokryty z rozpočtové kapitoly MZe, resp. 
z rozpočtu Fondu bez dodatečných nároků na státní 

Neakceptováno. 
Text závěrečné zprávy RIA byl upraven podle 
připomínky MF. 
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rozpočet.  
Návrh:  
Přijetí varianty 2 zajistí fungování projektu, v němž 
budou i nadále plněny základní cíle projektu, a to je 
zvýšení zapojení dětí v cílové skupině a zlepšení jejich 
stravovacích návyků. Návrh nařízení vlády povede k 
mírnému zvýšení nároků na státní rozpočet 
cca o 20 mil. Kč. Při prvotním odhadu 200 tis. žáků na 
malých školách a 4 dodávek po max. 2 porcích za 
měsíc za školní projekt OZDŠ i MDŠ na celý školní rok 
činí toto navýšení 32 mil. Kč. Snížení podpory na porci 
pro velké školy činí při počtu 730 tis. žáků cca 12 mil. 
Kč. Celkové náklady se tak navýší o 20 mil. Kč, které 
budou pokryty z rozpočtové kapitoly MZe, resp. 
z rozpočtu Fondu bez dodatečných nároků na státní 
rozpočet.  
Odůvodnění: viz připomínka č. 1 
14) Připomínka k ZZ RIA – str. 1 bod 1.2 druhý 
odstavec: 
Tyto dodatečné náklady byly potvrzeny studií Ústavu 
zemědělské ekonomiky a informací (dále jen „ÚZEI“). 
Na základě výsledků studie bylo vyhodnoceno, že 
řešením je zvýšit podporu na produkty pro malé školy 
(tj. do kapacity 150 žáků včetně) a oproti tomu úměrně 
snížit sazbu pro větší školy tak, aby dopad na státní 
rozpočet byl co nejmenší. 
Návrh:  
Tyto dodatečné náklady byly potvrzeny studií Ústavu 
zemědělské ekonomiky a informací (dále jen „ÚZEI“). 
Na základě výsledků studie z prosince 2018 bylo 
vyhodnoceno, že řešením je zvýšit podporu na produkty 
pro malé školy (tj. do kapacity 150 žáků včetně) a oproti 
tomu úměrně snížit sazbu pro větší školy tak, aby dopad 
na státní rozpočet byl co nejmenší. 
Odůvodnění: Je potřeba upřesnit konkrétní studii ÚZEI. 

Akceptováno. 
Text závěrečné zprávy RIA byl upraven. 
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Potravinářská komora ČR Bez připomínek.  
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.  
PRO-BIO Svaz ekologických 
zemědělců 
 
 

Připomínka: 
Dle § 9 Žádost o poskytnutí podpory na produkty  odst. 
6 musí: Schválený žadatel, který přímo dodává nebo 
řídí dodávky produktů ekologického zemědělství, 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. 
Schválený žadatel, který přímo dodává nebo řídí 
dodávky produktů ekologického zemědělství, k žádosti o 
podporu na další dodávkové období doklady podle věty 
první nepřikládá, pokud v nich nedošlo ke změně.    
V současné době je po žadatelích ze strany SZIF 
požadováno, aby dokládali certifikáty pro jednotlivé 
ekologické produkty až od koncových producentů. Dle 
našeho názoru se jedná o zbytečnou byrokratickou 
zátěž, jak pro SZIF, tak pro žadatele. Z tohoto důvodu 
také navrhujeme následující úpravu  (vypuštění věty …a 
kopii osvědčení o původu všech dodávaných 
produktů ekologického zemědělství…) 
Nové navrhované znění: 

Vysvětleno. 
S ohledem na složitost celé problematiky a na 
hledání řešení reagující na probíhající auditní 
šetření Evropské komise bude koncepčnější 
změna tohoto dotačního opatření řešena až 
v návrhu předpokládané větší změny právního 
předpisu s předpokládaným předložením do 
legislativního procesu v 1. čtvrtletí 2020. 
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(6) 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, 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. 
Schválený žadatel, který přímo dodává nebo řídí 
dodávky produktů ekologického zemědělství, k žádosti o 
podporu na další dodávkové období doklady podle věty 
první nepřikládá, pokud v nich nedošlo ke změně.    

Bioinstitut, o.p.s. Bez připomínek.  
Společnost mladých agrárníků 
ČR 

Bez připomínek.  

Zelinářská unie Čech a Moravy Bez připomínek.  
Ovocnářská unie České 
republiky 

Bez připomínek.  

BAT oz s.r.o. Bez připomínek.  
BOVYS, s.r.o. 
 
 

1) Připomínka k § 2 odst. 6: 
Podpora mléka a mléčných výrobků, která se vztahuje 
na dodávky místních nebo regionálních produktů, je 
dobrým přínosem pro naše výrobce. Vzhledem ke 
kapacitě českých dodavatelů a vzhledem k tomu, že 
projekt Mléko do škol je financován ČR a Evropskou 
unií, navrhujeme stanovit poměr mezi produkty z ČR a 
zemí EU ve stejném poměru, jako je financován Školní 
projekt. 

Vysvětleno. 
S ohledem na přímou použitelnost a bezprostřední 
aplikovatelnost nařízení EU nelze stanovit 
požadovaný poměr v návrhu nařízení vlády.   

2) Připomínka k § 7 odst. 1: 
Vzhledem k potvrzení škol nejdříve 1. září a zajištění 
podmínky dvou závozů v měsíci září musí dodavatel 
začít s dodávkami nejpozději 16. září. Získat od všech 
škol za deset školních dní potvrzené Roční hlášení je 
nereálné. 
Ze zkušeností víme, že školy na začátku školního roku 

Akceptováno. 
Text byl upraven vypuštěním návrhu změny 
ustanovení § 7 odst. 1. 
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v září nemají čas, věnují se hlavně hladkému rozjezdu 
výuky. Jakákoliv další administrativní věc je pro ně 
zátěží navíc. Dále potvrzení v termínu nejdříve od 1. 
září může vést k většímu počtu duplicit škol a 
v neposlední řadě tento termín potvrzení od škol může 
vést k porušení povinnosti žadatele provést minimálně 2 
závozy produktů v měsíci, které byly dosud 
stanovovány. Pokud by byla frekvence závozů ještě 
zvýšena např. o jeden, je nutné začít se závozy na školy 
již 9. září, kdy se lhůta pro získání od škol zkracuje 
pouze na pět školních dní.   
Navrhujeme změnu na: „potvrzené nejdříve k 30. červnu 
předešlého školního roku“. 
3) Připomínka k příloze č. 1: 
Stanovit pevné a ne maximální ceny na všechny 
výrobky a produkty. 
 

Vysvětleno. 
S ohledem na složitost celé problematiky a na 
hledání řešení reagující na probíhající auditní 
šetření Evropské komise bude koncepčnější 
změna tohoto dotačního opatření řešena až 
v návrhu předpokládané větší změny právního 
předpisu s předpokládaným předložením do 
legislativního procesu v 1. čtvrtletí 2020. 

4) Připomínka k příloze č. 2: 
Stanovit pevné a ne maximální ceny na všechny 
výrobky a produkty. 
Navrhujeme navýšení ceny u 2. skupiny - ostatní sýry. 
Plátkový sýr je dětmi oblíbený a dobře stravitelný 
produkt. Cenová nabídka od českých výrobců nám 
neumožní tento produkt zařadit do dodávek 
neochucených mléčných výrobků.  

Vysvětleno. 
S ohledem na složitost celé problematiky a na 
hledání řešení reagující na probíhající auditní 
šetření Evropské komise bude koncepčnější 
změna tohoto dotačního opatření řešena až 
v návrhu předpokládané větší změny právního 
předpisu s předpokládaným předložením do 
legislativního procesu v 1. čtvrtletí 2020. 

5) Připomínka k příloze č. 3: 
Navrhujeme, aby výše podpory na porci za ochucené 
výrobky byla včetně DPH. 
Příjemce dotace má povinnost nakoupit zboží od 
distributora včetně DPH, od SZIF je proplácena bez 
DPH, čímž se DPH stává nákladem příjemce dotace. 

Vysvětleno. 
Z legislativního hlediska není možné tímto 
návrhem nařízení vlády s ohledem na podmínky 
stanovené nařízeními EU žádným způsobem 
stanovit školám povinnosti. 

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



25 
 

6) Připomínka: 
Doporučujeme zahrnout do připravované legislativy 
povinnost škol potvrzovat měsíční dodávky pouze přes 
Portál Farmáře. 

Vysvětleno. 
Z legislativního hlediska není možné tímto 
návrhem nařízení vlády žádným způsobem 
stanovit školám povinnosti. 

7) Připomínka:  
Dle předběžných informací bude seznam škol 
rozdělených do kategorií pod 150 žáků a nad 150 žáků 
poskytnut až začátkem září. Tato nová změna je 
programově náročná a v tak krátkém časovém úseku 
znemožňuje žadateli splnit povinnost závozu dvou 
dodávek v měsíci. Žádáme o informaci, kdy a kým bude 
tento seznam poskytnut. 

Vysvětleno. 
Navrhované řešení vychází z kapacity školy což je 
veřejně dostupný a ověřitelný údaj podle 
ustanovení § 7 odst. 6 školského zákona. 

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

Bez připomínek.  

CZ FRUIT, odbytové družstvo Bez připomínek.  
EFES, spol. 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 § 2 odst. 6: 
V doplněném ustanovení navrhujeme vypustit slovo 
„zejména“. Podle našeho návrhu by odstavec (6) zněl: 
(6) Podpora mléka a mléčných výrobků podle odstavce 
1 a 2 se vztahuje na dodávky místních nebo 
regionálních produktů, na dodávky uskutečňované 
prostřednictvím krátkého dodavatelského řetězce nebo 
produkty uskutečňované v režimu jakosti podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
režimy jakosti zemědělských produktů a potravin 15). 

Vysvětleno. 
Předmětná formulace je z hlediska aplikační praxe 
vhodnější. 

2) Připomínka k § 5 odst. 1: 
Je nanejvýš potřebné, že toto ustanovení řeší velice 
problematickou záležitost výrazného nepoměru mezi 

Vysvětleno. 
Navrhované řešení vychází z kapacity školy což je 
veřejně dostupný a ověřitelný údaj podle 
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náklady na dodávky produktů do malých a do velkých 
škol. Podle našeho názoru jsou navržené finanční 
prostředky nedostatečné, zdaleka nepokryjí skutečné 
náklady na distribuci do malých škol, určitě to však je 
správný krok k napravení nepříznivého stavu. Rozdělení 
škol bude ale znamenat zvýšenou administrativu. Navíc 
jsme přesvědčeni, že kritérium rozdělení podle kapacity 
škol, i když podložené příslušným ustanovením 
školského zákona, znamená velké komplikace už jen 
z hlediska termínu, který zákon stanovuje nově na 1. 
září, kdy jsou vlastně oba projekty už nastartovány a 
měla by probíhat distribuce. Dosud pro zajištění obou 
projektů byly vyžadovány údaje, které školy před 
zahájením dodávek předávaly žadateli a které 
obsahovaly jednak počet žáků navštěvujících školu a 
dále počet žáků, kteří jsou do projektů přihlášeni a tedy 
produkty odebírají. Z logiky věci vyplývá, že řešení 
formou změny podpory (navýšení pro malé a snížení 
pro velké školy), by mělo být vázáno na skutečně 
zapojené žáky, tedy ty, kteří produkty odebírají. Z tohoto 
důvodu požadujeme, aby hranice 150 žáků pro 
rozdělení škol na malé a velké byla vztažena výhradně 
jen na počet žáků, kteří se projektů zúčastní. 
V § 5 by na konci textu odstavce 1 doplňující slova 
zněla následovně: 
„ a to v rozlišení podle počtu zúčastněných žáků 
uvedených v Ročním hlášení.“. 

ustanovení § 7 odst. 6 školského zákona. 

3) Připomínka k § 7 odst. 1: 
Tato navrhovaná změna v textu nově stanovuje termín, 
od kdy mohou školy potvrdit a tím pádem žadateli 
předat Roční hlášení (RH). Dosud bylo možné od škol 
RH pro následující školní rok získávat v podstatě 
kdykoliv. V naprosté většině však k předání docházelo 
v průběhu 2. pololetí probíhajícího školního roku, takže 
byl dostatek času školy oslovit, dodat jim příslušný 

Akceptováno. 
Text byl upraven vypuštěním návrhu změny 
ustanovení § 7 odst. 1. 
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formulář, případně urgovat jeho vyplnění a vrácení, 
příp. upřesnění některých údajů, např. změnu počtu 
žáků apod. Navrhovaný termín pro předání RH nejdříve 
od 1. září je naprosto neúnosný, nesmyslně zkracuje 
dobu pro získání a zaevidování RH s tím, že praktický 
časový prostor pro administrování zůstává zhruba jen 
do 25. září, protože již 30. září platí termín pro předání 
Souhrnného hlášení žadatele, včetně doložení RH škol 
na SZIF, což představuje např. v tomto roce pouhých 18 
pracovních dnů. Je evidentní, že takto krátká lhůta pro 
předání a zpracování RH se pro žadatele stane 
zásadním problémem. Přitom je potřeba brát v úvahu i 
fakt, že školy začátkem nového školního roku řeší pro 
ně daleko důležitější a závažnější záležitosti, než aby se 
zabývaly formuláři RH na školní projekty. I pro žadatele 
je září administrativně i organizačně nejnáročnější 
období. Navíc v případě školního roku 2019/2020 mají 
žadatelé od naprosté většiny škol již RH potvrzené, což 
představuje nemalé finanční náklady a úsilí, které by 
bylo zcela zmařeno a tisíce platných dokladů by bylo 
zlikvidováno. Školy jsou přesvědčeny, že jsou do 
projektu přihlášeny a pokud budou v září dostávat nové 
výzvy, že je třeba potvrdit opět nové RH, nebudou na ně 
reflektovat. Podle našeho názoru by toto nové 
ustanovení mělo být zcela zrušeno a ponechán 
dosavadní, lety ověřený systém. Nebude-li v tomto bodě 
shoda, tak je v každém případě nutné přechodné 
období, ve kterém by pro školní rok 2019/2020 byly 
uznávány stávající formuláře RH, případně stanovena 
nová účinnost od 1. září 2020. 
Z těchto důvodů žádáme, aby toto doplnění textu v § 
7 odstavci (1) bylo zrušeno. 
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4) Připomínka k § 9 odst. 10 a 11: 
Nová ustanovení by sice měla platit až od 1.9.2020, 
přináší však poměrně hodně nejasností a bez 
přeformulace, nebo alespoň upřesňujícího a 
vyjasňujícího výkladu jsou podle našeho názoru 
nepoužitelná. Není jasné, zda se jedná o přepravní 
skupinové obaly, nebo jde o přímé obaly každého 
konkrétního produktu. V důvodové zprávě je zmiňován 
příklad „jablka v kelímku“, příslušné znění části 
ustanovení však zmiňuje „přepravní obaly pro minimální 
počet 5 porcí“, což by pravděpodobně ukazovalo na 
přepravní skupinové obaly – tedy buďto vratné např. 
plastové přepravky, nebo kartonové nevratné přepravky. 
V tom případě je tento požadavek zcela nadbytečný, 
protože skupinové balení v menším počtu než 5 porcí je 
neekonomické a nikdo z dodavatelů ho nepoužívá. 
Pokud by se mělo jednat o přímý obal jednotlivých 
produktů, je toto opatření naprosto nedomyšlené, a to 
především v případě sortimentu ovocných nebo 
zeleninových salátů, porcovaného ovoce nebo zeleniny, 
ale také např. i drobného sortimentu jako hroznové víno, 
cherry rajčata, ředkvičky, fazolové lusky, borůvky, 
maliny, jahody apod. V tomto případě se bez přímých 
obalů na každou porci obejít nelze a navíc zavedení 
vratných obalů na jednotlivé porce a sběr takových 
použitých obalů je neopodstatněný a neefektivní, neboť 
v každé škole je standardně řešeno třídění odpadu ve 
spolupráci s obcí a společností EKO-KOM. 
Druhý odstavec, který se zabývá sankcemi za 
nedodržení podmínky, také jasně neurčuje, co je 
považováno za porušení a co znamená opakované 
nedodržení, přičemž ovšem finanční postih není 
zanedbatelný. Není ani jasné, zda se postih bude 
vypočítávat z celkové dotace za školní rok či měsíc 
nebo se vztahuje k dodávce do konkrétní školy. Dále 

Vysvětleno. 
Na základě jednání s MŽP bylo ustanovení o 
povinnosti použití vratných nebo přepravních 
obalů vypuštěno s tím, že to bude řešeno až 
v rámci předpokládané větší změny právního 
předpisu s předpokládaným předložením do 
legislativního procesu v 1. čtvrtletí 2020. 
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není jasné, zda opakované nedodržení podmínky se 
vztahuje např. k dodávkám stejného produktu do dvou 
škol, nebo jde o produkt jako takový, bez ohledu na to, 
do kolika škol byl dodán. 
Navrhujeme proto oba tyto nově navrhované 
odstavce znovu naformulovat tak, aby bylo zcela 
jasné, co chce předkladatel řešit, čili co je 
předmětem požadované změny. 
5) Připomínka k přílohám: 
Příloha č. 1 - v sortimentu jsou pro nás naprosto 
nepochopitelně vynechány (1. skupina) nebo přímo 
zakázány (2. a 3. skupina) kiwi a ananas, přičemž 
v případě dalších vyčleněných skupin tento zákaz 
výslovně uveden není. Zajímalo by nás proč tomu tak je, 
jaký je pro toto opatření důvod. 
Všechny Přílohy - platí, že se výše maximálních 
podpor v Přílohách uvedených v podstatě v průběhu 
platnosti nařízení vůbec nemění. Bez ohledu na změny 
na vnitřním i zahraničním trhu a vlivu dalších 
významných faktorů, které ceny produktů ovlivňují, 
zůstává výše podpory řadu let stále stejná. Například 
nastavení výše podpor pro ovoce a zeleninu a výrobky 
z nich beze změny platí již třetím rokem (nastaveny 
však byly již v prosinci 2015, kdy byly zapracovány do 
novely NV 478/2009 Sb. při předání do připomínkového 
řízení), v případě mléka a mléčných výrobků je tato 
doba jen o rok kratší. Není znám způsob nastavení výše 
podpor ani metodika, která byla použita, i přes několik 
žádostí žadatelů na její zveřejnění. Podle našeho 
názoru by bylo potřeba upravit použitelnost této právní 
normy tak, aby bylo možno průběžně upravovat výši 
podpor podle toho, jak se situace na trhu vyvíjí. 

Vysvětleno. 
S ohledem na složitost celé problematiky a na 
hledání řešení reagující na probíhající auditní 
šetření Evropské komise bude koncepčnější 
změna tohoto dotačního opatření řešena až 
v návrhu předpokládané větší změny právního 
předpisu s předpokládaným předložením do 
legislativního procesu v 1. čtvrtletí 2020. 
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MK Fruit s.r.o. Bez připomínek.  
Oldřich Bartoň velkoobchod 
ovoce - zelenina 

Bez připomínek.  

OVOCENTRUM V+V s.r.o. 
 

1) Připomínka: 
K rozsáhlejší novele pošleme návrhy ke změnám, 
především: 
- Změny gramáže některých mléčných produktů, 

nebo zavedení skupin se snížením gramáže jogurtů 
na 80 g, plátkových sýrů na 80 g. 

- Pro řešení dopadu obalů na ekologii a zlepšení 
veřejného mínění na množství obalů navrhneme 
větší balení u ovocných šťáv, mléka, jogurtů, 
plátkových sýrů, tvarohu, kefírů a podobně.  Na 
mnohých školách jsou ochotni zajistit rozlévání a 
dělení tekutých i pevných produktů.  Narůstá počet 
škol požadujících takovéto dodávky z důvodů 
snížení množství obalů do škol dodávaných. 

- Prodloužení platnosti schválených doprovodných 
opatření pro září – prosinec nastávajícího školního 
roku, abychom mohli bez obav realizovat 
doprovodné opatření po celý školní rok. 

Vysvětleno. 
S ohledem na složitost celé problematiky a na 
hledání řešení reagující na probíhající auditní 
šetření Evropské komise bude koncepčnější 
změna tohoto dotačního opatření řešena až 
v návrhu předpokládané větší změny právního 
předpisu s předpokládaným předložením do 
legislativního procesu v 1. čtvrtletí 2020. 

2) Připomínka: 
K § 5 odstavec 1. žádáme, aby byla zachována 
stávající výše podpory na dodávky ovoce, zeleniny, 
mléka a výrobků ve stávající výši i pro velké školy. 
Aktuálně platná výše podpory u ovoce a zeleniny je 
platná již 3 roky a nezohledňuje zvýšené náklady a to 
především na pracovní sílu a distribuci produktů do škol, 
není zohledněna ani skutečnost skokového zvýšení cen 
u většiny zeleniny i ovoce, kdy nelze očekávat, že se 
ceny sníží na úroveň cen roku 2017 a dříve. Navržené 
zvýšení podpory pro menší školy je správné. 
Doplnění v § 5 odstavec 1 
Je naprosto správné navýšení cen na podporu produktů 

Vysvětleno. 
Cílem předloženého nařízení vlády je vyřešit 
problematiku zvýšených nákladů při dodávání 
produktů do malých škol a také podpořit dodávku 
některých místních a regionálních mléčných 
produktů. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Navrhované řešení vychází z kapacity školy což je 
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dodávaných do malých škol. Navržené rozdělení škol 
podle kapacity škol ale přináší opět administrační zátěž 
především žadatelů a to jak ve změnách, které zajisté 
provede SZIF ve formulářích žádosti o poskytnutí 
podpory, ročního hlášení a především ve včasném 
zajištění vyplněných aktualizovaných formulářů Roční 
hlášení.  
Rozumným a spravedlivým řešením změny výše  
podpory -  navýšení pro malé školy, by mělo být dle 
skutečně zapojených žáků jednotlivých škol, kteří 
produkty odebírají, tedy kterým jsou produkty dováženy.  
Z tohoto důvodu navrhujeme, aby hranice 150 žáků 
byla dle počtu žáků, kteří se projektů zúčastní. 
Počty žáků navštěvujících školy i počty žáků 
zapojených do projektů jsou součástí stávajících 
Ročních hlášení a není proto nutné měnit formuláře 
RH ani hlášení a žádosti o podporu. Změna 
formulářů způsobuje významnou administrační 
zátěž a komplikace žadatelům a v tomto případě i 
zátěž školám. Změny jsou tedy úplně zbytečné a 
zbytečně zatěžují žadatele i školy pracovně i 
finančně. 

veřejně dostupný a ověřitelný údaj podle 
ustanovení § 7 odst. 6 školského zákona. 

3) Připomínka: 
Každá novela NV č. 74/2017 Sb. zvyšuje 
administrační náročnost pro žadatele i když bývá 
konstatováno, že tomu tak není. Administrační 
náročnost a vysoké náklady na pracovní sílu a na 
přepracování SW následkem změn v NV přicházení  
následnou aplikací změn do praxe - pokyny a změnami 
zaslanými SZIFem a to především změnami 
v žádostech, údajů v dodacích listech, a hlášeních. Tato 
novela opět způsobí koplikace, administrační zátěž a 
další finanční náklady především na pracovní síly a sw 
úpravy, například: 
- Navrhovaný termín pro předání RH nejdříve od 1. 

Vysvětleno. 
Navrhované řešení nemění dopady na 
administrativní náročnost na straně žadatelů o 
dotace. 
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září. 
- Změna formuláře RH. 
- Nutná změna tabulek a přehledů z důvodu 

zbytečných změn jevící se jako drobné ale 
s následkem dalších povinností pro žadatele a 
školy. 
- Potvrzování dodávek prostřednictvím Portálu 
Farmáře – zaváděná změna mimo VN.  Provedli 
jsme průzkum zájmu škol a naprostá většina škol 
odmítla opustit zavedený systém, kdy pověřený 
pracovník přebral a zkontroloval produkty a ihned 
potvrdil průvodní doklady razítkem a podpisem 
osoby oprávněné dodávku přebrat a zkontrolovat. 
Potvrzováním prostřednictvím Portálu Farmáře 
přichází další opakující se povinnost pro dalšího 
pracovníka školy a to vzbuzuje odpor. 
Pravděpodobná úspora práce kontrolního 
pracovníka časová úspora u žadatele zavádí 
pracovní povinnost – každý měsíc udělat nějaké 
úkony dalšímu zaměstnanci na všech školách. To je 
důvod, proč s tímto školy nesouhlasí. 

4) Připomínka k § 7 druhé větě odstavce 1: 
Navrhovaná změna v textu stanovuje, od kdy mohou 
školy potvrdit Roční hlášení.  Předávání formulářů RH 
školám a vrácení vyplněných formulářů doposud nebylo 
časově omezeno a na tuto praxi si zvykli žadatelé i 
školy. Vyplněné RH posílají školy ve většině případů již 
na konci školního roku a již v tomto období máme 
vyplněné formuláře od většiny škol, můžeme tedy 
připravovat vše na zahájení dodávek od začátku září. 
Navrhovaný termín pro předání RH nejdříve od 1. září je 
dle našeho názoru zbytečný a neúnosný.  Nesmyslně 
zkracuje dobu pro získání a zpracování RH a způsobil 
by žadatelům opět zvýšení administrační zátěže a  
komplikace se včasným zahájením dodávek produktů 

Akceptováno. 
Text byl upraven vypuštěním návrhu změny 
ustanovení § 7 odst. 1. 
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do škol.  
Žádáme, aby minimálně pro školní rok 2019/2020 
byly uznávány stávající formuláře RH. 
Z výše uvedených důvodů žádáme, aby toto 
doplnění textu v § 7 odstavci (1) bylo zrušeno nebo 
účinnost odložena od šr. 2020/2021. 
5) Připomínka k § 9 ods. 10: 
Schválenému žadateli podle § 6 odst. 1 se poskytne 
podpora v plné uvedené v příloze č. 1, pokud zajistí 
použitívratných obalů nebo přepravních obalů pro 
minimální počet 5 porcí. 
Žádáme upřesnění pojmů „vratné obaly“ a 
„přepravní obaly“.  Pro distribuci produktů využíváme 
plastové bedny i pevné papírové kartony, obojí vratné 
protože je ze škol pro jejich opakované použití 
odebíráme zpět. Z tohoto důvodu by bylo velkou chybou 
pevnou přepravku vyrobenou z kvalitního kartonu 
posuzovat jako nevratnou nebo krátit nárok žadatele při 
využívání takových beden. Nájem plastových beden od 
EURO POOL je velmi drahý, proto tyto obaly využíváme 
jen částečně, ekonomicky lépe vycházejí bedny 
vyrobené z pevného kartonu což se logicky odráží v 
cenách dodávaných produktů. 

Vysvětleno. 
Na základě jednání s MŽP bylo ustanovení o 
povinnosti použití vratných nebo přepravních 
obalů vypuštěno s tím, že to bude řešeno až 
v rámci předpokládané větší změny právního 
předpisu s předpokládaným předložením do 
legislativního procesu v 1. čtvrtletí 2020. 

6) Připomínka k § 9 odst. 10 a 11: 
Nová ustanovení ve věci obalů jsou nejasné a je nutné 
je upřesnit pro vyloučení budoucích problémů. 
Pravděpodobně se jedná o skupinové obaly, 
zjednodušeně bedýnky, ve kterých jsou produkty do 
škol dodávány. Pokud by se jednalo o obal potřebný 
k dodání například porcovaného ovoce, tak by to bylo 
nedomyšlené špatné omezení.  Ze sortimentu by byly 
vyřazeny  ovocné nebo zeleninové saláty, porcované 
ovoce nebo zelenina, ale i oblíbené produkty, jako 
hroznové víno,  cherry rajčata, hrachové lusky,  jahody 
apod.  U těchto produktů se u většiny  škol  nelze 

Vysvětleno. 
Na základě jednání s MŽP bylo ustanovení o 
povinnosti použití vratných nebo přepravních 
obalů vypuštěno s tím, že to bude řešeno až 
v rámci předpokládané větší změny právního 
předpisu s předpokládaným předložením do 
legislativního procesu v 1. čtvrtletí 2020. 
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vyhnout přímým obalům pro každou porci. Počet škol 
ochotných přijímat uvedené produkty nebalené sice 
narůstá ale je jich stále málo.  
7) Připomínka k § 9 odst. 10 a 11: 
Příloha č. 1 –  návrh doplnění textu 
skupina 3 – v jednom kelímku nebo sáčku se 
nachází jeden druh porcovaného čerstvého ovoce 
nebo zeleniny s výjimkou ananasu a kiwi  
navrhujeme doplnit, změnit na text 
v jednom kelímku nebo sáčku se nachází jeden 
nebo více druhů porcovaného čerstvého ovoce 
nebo zeleniny nebo jejich kombinace, s výjimkou 
ananasu a kiwi 
Skupina 4 – skupina – v jednom kelímku nebo sáčku 
se nachází jeden druh porcovaného čerstvého 
ovoce nebo zeleniny balený v ochranné atmosféře 
nebo více druhů porcovaného čerstvého ovoce 
nebo zeleniny  
Navrhujeme doplnit, změnit na text 
v jednom kelímku nebo sáčku se nachází jeden 
nebo více druhů porcovaného čerstvého ovoce 
nebo zeleniny nebo jejich kombinace, baleny 
v ochranné atmosféře nebo více druhů porcovaného 
čerstvého ovoce nebo zeleniny 
Skupina 6  - ovocné a zeleninové šťávy – navrhujeme 
doplnit i ovocno-zeleninové šťávy 
Skupina 7  - ovocné protlaky - navrhujeme doplnit i 
ovocno-zeleninové protlaky 
Doplněním textu skupin budou upřesněny možnosti 
složení výrobků a vyloučeny pochybnosti a nejistoty 
žadatelů při zajišťování kvalitních výrobků. Dle našeho 
názoru se kontrolní pracovníci SZIFu musejí držet 
přesných textů a hrozí rizika, že z nároku na proplacení 
budou vyloženy dodané produkty jenom z důvodu, že 
nejsou zařaditelné do tabulky s ohledem na jejich 

Vysvětleno. 
S ohledem na složitost celé problematiky a na 
hledání řešení reagující na probíhající auditní 
šetření Evropské komise bude koncepčnější 
změna tohoto dotačního opatření řešena až 
v návrhu předpokládané větší změny právního 
předpisu s předpokládaným předložením do 
legislativního procesu v 1. čtvrtletí 2020. 
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složení a podobně.  Doplnění může připadat jako 
zbytečné a nelogické, což tak trochu je ale praxe 
ukázala, že je to nutné. 

OZ BRÁZDA s.r.o. Bez připomínek.  
Wastex, spol. s. r.o. Bez připomínek.  
ZEMKO, spol. s r.o. Bez připomínek.  
ZEO TRADE, s.r.o. Bez připomínek.  
Fresh Fruit Moravia s.r.o. Bez připomínek.  
Adante s.r.o. 
 
 

Připomínky k metodické příručce pro žadatele: 
6.1 - Stanovení minimálního počtu dodávek 
viz. bod 7.2 - Minimální počet dodávek 
Dodávkou produktů se rozumí závoz, během kterého 
žadatel zajistí dodání maximálně 2 porcí najednou na 
žáka do každé základní školy. 
V rámci výdeje z automatů nelze takto fungovat, do 
automatu se PMV doplní a žáci je odebírají dle vlastní 
potřeby, pak je povinen dodávky konzumního mléka a 
jeho variant se sníženým obsahem laktózy upřednostnit 
před dodávkami jiných mléčných výrobků.  
Jakou formou lze upřednostnit PMV v automatu? Žák si 
sám vybírá jaký PMV zvolí. Možné řešení by bylo, že 
žák musí odebrat např. 1 neochucený PMV a až pak mu 
automat dovolí odebrat ochucený. 
Vícenáklady na výdej pomocí automatů 
Vzhledem k finančnímu zvýhodnění distribuce do škol s 
méně než 150 žáky žádáme tímto o vrácení finanční 
podpory na distribuci pomocí automatů. 
Podpora na 1 výrobek by měla být 1,5 Kč - 2 Kč. Zde je 
vyšší nákladovost zcela nesporná, je tedy nutné tuto 
skutečnost zohlednit. 
DVO 
Do DVO je nutno přidat formu digitální / elektronické 
prezentace např. LCD panel, interaktivní tabule, či 
mobilní aplikace atd. Vláda ČR podporuje tento druh 
výuky a vzdělávání, který je již zcela běžný. Na místo 

Vysvětleno. 
Metodická pomůcka pro žadatele není předmětem 
předkládaného legislativního materiálu. 
Podněty byly předány SZIF k případné úpravě 
metodiky. 
Problematika digitální nebo elektronické 
prezentace doprovodných opatření a nové verze 
plakátu bude diskutována a případně řešena 
v návrhu předpokládané větší změny právního 
předpisu s předpokládaným předložením do 
legislativního procesu v 1. čtvrtletí 2020. 

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



36 
 

toho DVO podporují takové vzdělávací prvky, které 
s moderní formou prezentace nedosahují zdaleka 
takového efektu viz. přiložený dokument odeslaný na 
SZIF v minulosti. 
Sankce 
Pokud žadatel nahlásí počet odebírajících žáků např. 
600, ale ve výsledku odebírá PMV pomocí automatů 
pouze např. 250 žáků hrozí mu sankce, protože má 
zaručit odběr všech PMV. Toto nejde při distribuci 
z automatů zajistit. Sankce v tomto režimu jsou tedy 
nelogické. 
Plakát Školní projekt 
Plakát Školní projekt musí doznat změn, je zavádějící a 
klamavý. ČR na projekt přispívá cca 90% finančních 
prostředků, ale z plakátu nic takového nevyplívá. 
O ČR zde není ani zmínka, je nutné na plakát dodat 
vlajku ČR a zmínit finanční účast ČR na prvním místě 
před EU. 
Dále doplnit informaci, že projekt není jen EU, ale 
hlavně ČR. 
Pověřená osoba 
Dříve platilo, že běžnou distribuci může zajistit 
zaměstnanec školy, ale distribuci pomocí automatů ne. 
Pokud toto pravidlo stále platí je bezdůvodně 
diskriminační a v rámci distribuce pomocí automatů je 
třeba umožnit tuto také zaměstnanci školy. 

BOHEMILK, a.s. Bez připomínek.  
Družstvo vlastníků půdy 
Ametyst 

Bez připomínek.  

Javorník – CZ s.r.o. Bez připomínek.  
Kozojedský dvůr s.r.o. Bez připomínek.  
Mlékárna Hlinsko, a.s. Bez připomínek.  
Polabské mlékárny a.s. Bez připomínek.  
Zemědělská výroba Milknatur, 
a.s. 

Bez připomínek.  
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Českomoravský svaz 
mlékárenský 
 
 

1) Připomínka k čl. 1 -  § 2 odst. 6: 
V textu doporučujeme vypustit slovo „zejména“, které 
vyznívá pro poskytovatele ne zcela jednoznačně. 

Vysvětleno. 
Předmětná formulace je z hlediska aplikační praxe 
vhodnější. 

2) Připomínka k čl. 1 -  § 5: 
Podpora na dodávky produktů by měla být jednoznačně 
vztažena k počtu žáků zapojených do programu, a 
nikoliv na kapacity počtu žáků ve škole. 

Vysvětleno. 
Navrhované řešení vychází z kapacity školy což je 
veřejně dostupný a ověřitelný údaj podle 
ustanovení § 7 odst. 6 školského zákona. 

3) Připomínka k čl. 1 -  § 7:  
Potvrzené prohlášení školy v termínu nejdříve k 1. září 
se dle našich informací od schválených žadatelů jeví 
jako značně problematické. 

Akceptováno. 
Text byl upraven vypuštěním návrhu změny 
ustanovení § 7 odst. 1.  

Tatra Hlinsko 
 
 

Připomínka: 
Ve vztahu k novému rozlišení škol s počtem žáků do 
150 a nad 150 navrhujeme zachovat původní výši 
podpory pro školy s počtem žáků nad 150. Chápeme, 
že oproti tomu byla navýšena podpora pro školy 
s počtem žáků do 150, nicméně v dnešní situaci kdy 
režijní náklady a logistické náklady jdou prokazatelně 
nahoru, je nelogické snižovat výši podpory. 

Vysvětleno. 
Cílem předloženého nařízení vlády je vyřešit 
problematiku zvýšených nákladů při dodávání 
produktů do malých škol a také podpořit dodávku 
některých místních a regionálních mléčných 
produktů. 

Madeta a.s. viz Laktea s.r.o.  
Bohušovická mlékárna, a.s. viz Laktea s.r.o.  
V Praze dne 11. července 2019 
Vypracovala: Mgr. Kamila Brunovská 
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