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V.  
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 
 
 
1.  Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 
 

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. 
 
1.2 Definice problému 
 

Nařízením vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování 
podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády, je upravena implementace školního projektu Ovoce, zelenina 
a mléko do škol na národní úrovni.  

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

výrobků a vytvoření zdravých stravovacích návyků ve výživě dětí. V průběhu implementace 
nastal u žadatelů/distributorů problém se závozem produktů do malých škol. Žadatelé 
upozorňují na dodatečné náklady, které jim vznikají při zavážení produktů do malých škol. 
Jsou to nejen náklady na distribuci, ale i na manipulaci s produkty. 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. Z kalkulace ÚZEI, 
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 návaznosti na možnost, kterou členským státům dává 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 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. 

 
Další změny navrhované novelou jsou pouze formálního rázu a jedná se pouze 

o upřesnění stávajícího textu.  
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 
Nařízením vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování 
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podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády, je upravena implementace školního projektu Ovoce, zelenina 
a mléko do škol na národní úrovni. Na úrovni EU je projekt součástí opatření v rámci 
Společné organizace zemědělských trhů v EU. Projekt byl na úrovni EU reformován, 
dva různé projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol byly spojeny pod jeden 
společný právní rámec a od začátku školního roku 2017/2018 je projekt prováděn podle nové 
unijní právní úpravy. V návaznosti na reformu školních projektů byla vytvářena národní 
právní úprava a nové nastavení projektu v podmínkách ČR.  
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
Dotčenými subjekty jsou: 
• základní školy a žáci základních škol včetně přípravných tříd ZŠ a přípravných stupňů 

ZŠ speciálních,  
• schválení dodavatelé a jejich distributoři,  
• Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond).  

 
1.5. Popis cílového stavu 

 
Cílem předkládaného návrhu v návaznosti na zkušenosti z implementace projektu 

je třeba zohlednit dodatečné náklady při závozu produktů do malých škol, zohlednit krátké 
dodavatelské řetězce či regionální potraviny.   

 
1.6. Zhodnocení rizika 

 
Absence novely může mít za následek snížení počtu dodávek produktů v porovnání 

s většími školami (minimum dodávek, které určuje Fond, je stanoveno na 2 
za měsíc, většina škola zaváží až 4x měsíčně) a až k nezájmu o malé školy ze strany 
žadatelů.  
 
 
2. Návrhy variant řešení 
 
2.1 Varianty regulatorně-technického řešení 
 

Při zvažování různých variant identifikovaného úkolu z obecného (regulatorně-
technického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze 
předkládané řešení v podobě legislativního materiálu. Důvodem je skutečnost, 
že identifikovaný problém je možné řešit pouze legislativní formou, konkrétně návrhem 
novely nařízení vlády.  

 
 Bez legislativní úpravy není možné zvýšit příspěvek pro malé školy (do kapacity 

150 žáků včetně), tzn. navýšit sazbu na porci u dodávek do těchto škol o 1 Kč/porci 
a u velkých škol (nad kapacitu 150 žáků) odpovídajícím způsobem s ohledem na kalkulaci 
distribučních nákladů snížit sazbu o 0,10 Kč/porci za podmínek stanovených v nařízení vlády 
č. 74/2017 Sb..  

 
 

2.2 Varianty věcného řešení 
 
Varianta 1 („nulová“) 

 
V případě zachování současné podoby nařízení vlády č. 74/2017 Sb. se mohou 

navýšit dodatečné náklady spojené s distribucí do malých škol a počet dodávek (v porovnání 
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s ostatními školami) se tak snížit, což není v souladu s cílem projektu, tj. zlepšení zdravých 
stravovacích návyků dětí a zavážet produkty až 4x měsíčně.  

  
S ohledem na výše uvedené není možné realizovat tzv. „nulovou variantu“. 
 

Varianta 2 („příprava nařízení vlády“) 
 

Tato varianta řešení je jedinou možností, jak řešit aktuální požadavky aplikační praxe. 
Tato varianta předpokládá přípravu a předložení návrhu novely 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. 

 
Tato varianta je jedinou možností, jak řešit stávající situaci.   

 
 
3. Vyhodnocení a identifikace nákladů a přínosů, vyhodnocení nákladů a přínosů 

variant 
 
3.1. Varianta 1 
 

Variantu 1 nelze využít z důvodů uvedených v bodě 2.2. 
 

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.  

Při prvotním odhadu 200 tis. žáků na malých školách a 4 porcích za měsíc na celý 
školní rok činí navýšení finančních nákladů cca 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 ale budou zcela pokryty z rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství, resp. 
z rozpočtu Fondu bez dodatečných nároků na státní rozpočet.  

 
Návrh nařízení vlády v zásadě nemění administrativní náročnost pro žadatele 

ani pro školy, a to s ohledem na stávající praxi a zkušenosti z předchozích období. V případě 
Fondu, který provádí administraci projektu, může dojít k mírnému nárůstu administrace. 
Pokud k tomu dojde, Fond přeskupí své administrativní kapacity tak, aby nedošlo k dopadům 
na žadatele ani na funkčnost projektu.  

 
V návaznosti na možnost, kterou členským státům dává nařízení (EU) č. 1308/2013 

o společné organizaci trhu bude specifikováno, jaké mléčné výrobky lze v rámci školního 
programu podporovat. Cílem je zohlednit zejména místní nebo regionální produkty, potravin 
dodávaných prostřednictvím krátkých dodavatelských řetězců a produkty spadající pod režim 
jakosti podle nařízení (EU) č. 1151/2012.  

 
Ve studii ÚZEI se ke kalkulaci tzv. malých a velkých škol uvádí:  
Jako výchozí údaj počtu porcí rozvezených za 1 den byl kalkulován pro malé školy 

počet 1500 porcí.  
Vypočtené sazby se v zásadě pohybovaly mezi 1,54 až 2,40 Kč/porci. Mimoto byly 

vypočteny sazby 0,72 Kč, 2,74 Kč a 3,51 Kč, které byly považovány za extrémní hodnoty. 
Sazby jsou rozlišeny podle kategorie vozidla a údajů několika distribučních center.  
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Pokud se vyloučí extrémní hodnoty, byla z uvedených hodnot zkalkulována celková 
průměrná hodnota za dopravu 1,97 Kč/porci pro kategorii škol do 150 žáků. To představuje 
navýšení o 0,93 Kč/porci pro malé školy.  

Parciálnímu navýšení částky pro malé školy odpovídá podle počtu dodávek 
v programu Ovoce a zelenina do škol v předchozím období celková dodatečně potřebná 
částka zhruba 5,173 mil. Kč (10 měsíců školního roku po 2 porcích za měsíc, aplikováno 
na program Ovoce a zelenina i Mléko do škol). Této úhrnné sumě navýšení pro malé školy 
do 150 žáků potom odpovídá snížení podpory u škol nad 150 žáků o 0,17 Kč/porci.  

Pro účely nařízení vlády byly výsledné sumy na navýšení či snížení zaokrouhleny 
na 1 Kč a na 0,10 Kč.  
 

Zdroj informací  počet km  
 55 65 167 
normativně vůz N2 a 
dopočet času  

1,82 - - 

normativně vůz N3 a 
dopočet času  

2,20 - -. 

Firma 1  - 0,72 1,54 
Firma 3  - 1,92 2,74 
Firma 4  - 1,92 1,92 
Firma 5  - 2,00 2,00 
Firma 6  - 2,40 3,51 

Pramen: Výpočty ÚZEI 
 
 

4.  Návrh řešení 
 
4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  
 

Variantou doporučenou k dalšímu řešení je předkládaný návrh novely 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. 

 
Důvodem je skutečnost, že změny, kterými je zajištěno fungování projektu za daných 

rozpočtových podmínek je možné zajistit pouze nařízením vlády. Předkládaný návrh nařízení 
vlády tak naplňuje zákonné zmocnění uvedené v § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

5.  Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

Orgánem odpovědným za administraci podpory je Fond. Tento orgán je odpovědný 
za přijímání žádostí, posuzování žádostí, rozhodování o žádostech ve správním řízení 
i za kontrolní a případnou sankční činnost.  

 
Fond je plně vybavený i pro provádění kontrolních a sankčních činností, s nimiž 

má rozsáhlé zkušenosti z několikaleté administrace různých režimů podpor.  
 
Odvolacím orgánem je Ministerstvo zemědělství. 
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6.  Přezkum účinnosti regulace 
 
Pro regulaci vytčené oblasti byla zvolena legislativní forma a ta ze své podstaty 

má svá specifika při hodnocení efektivity. Problematika stanovení podmínek pro poskytování 
podpory na ovoce, zeleninu, mléko a  výrobky z nich dětem ve vzdělávacích zařízeních 
souvisí s přímo použitelnými předpisy Evropské unie. K změnám v této oblasti dochází 
v návaznosti na případné změny v právních předpisech Evropské unie a na základě 
zkušeností z provádění projektu.  

K vlastnímu přezkumu účinnosti regulace předmětného návrhu nařízení vlády, 
s ohledem na jeho legislativně technický charakter a vzhledem k jeho rozsahu, nebude 
docházet.  

 
 

7.  Konzultace a zdroje dat 
 
Návrh nařízení vlády byl v rámci přípravy před zahájením legislativního procesu 

projednán s dotčenými odbornými útvary resortu Ministerstva zemědělství a Fondu.  
 
Data ke stanovení výše podpory na porci byla konzultována a projednána s ÚZEI 

a ostatní odbornou veřejností.  
 
Zdroje dat pro návrh nařízení vlády:  

• předpisy Evropské unie,  
• ÚZEI, 
• zkušenosti z implementace projektu, výsledky z kontrol kontrolních orgánů.  
 

Návrh nařízení vlády byl v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu 
s čl. 13 Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy. Návrh 
nařízení vlády byl rovněž zaslán odborným institucím a zájmovým subjektům, jejichž 
připomínky byly v předkládaném materiálu zohledněny nebo v případě, že je z věcných 
důvodů nešlo akceptovat, byly vysvětleny. 
 
 
8.  Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Jméno a příjmení: Mgr. Alena  Kollárová  
Funkce:  ministerský rada 
Útvar:                        odbor zemědělských komodit – 18140     
e-mail:                       alena.kollarova@mze.cz 
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