
Ročník 2022

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 95 Rozeslána dne 13. července 2022 Cena Kč 37,–

O B S A H :

210. Nař ízení 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 pozdějších předpisů

211. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování
lázeňské léčebně rehabilitační péče



210

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. června 2022,

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 pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/
/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/
/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb.,
o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změ-
ně některých dalších zákonů (zákon o Státním ze-
mědělském intervenčním fondu), ve znění zákona
č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona
č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení ně-
kterých podmínek pro poskytování podpory na do-
dávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do
škol a o změně některých souvisejících nařízení
vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb., na-
řízení vlády č. 190/2019 Sb. a nařízení vlády č. 228/
/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „balené čerstvé
ovoce a zeleninu nebo krájené čerstvé ovoce a zele-
ninu,“ zrušují.

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slovo „šťávy“ na-
hrazuje slovem „šťávy18)“.

Poznámka pod čarou č. 18 zní:

„18) Vyhláška č. 248/2018 Sb., o požadavcích na nápoje,
kvasný ocet a droždí.“.

3. V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Podpora se kromě produktů uvedených
v odstavci 1 poskytuje na doprovodná vzdělávací
opatření uvedená v čl. 3 odst. 1 nařízení Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, v platném
znění.“.

4. V § 2 odst. 3 se slova „písm. a) až d) mohou
být využity tištěné vzdělávací materiály s informa-
cemi o produktech; jejich využití pro jiné účely není
přípustné“ nahrazují slovy „mohou být použity

mléčné výrobky, které jsou uvedeny v příloze V na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/
/2013, v platném znění“.

5. Poznámka pod čarou č. 17 zní:

„17) Vyhláška č. 397/2021 Sb., o požadavcích na konzervo-
vané ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové
plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány.“.

6. Poznámky pod čarou č. 3 a 5 se zrušují, a to
včetně odkazů na poznámky pod čarou.

7. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „nebo balení
krájeného čerstvého ovoce nebo zeleniny“ zrušují.

8. V § 5 odst. 5 se slovo „uvedeného“ nahrazuje
slovy „nebo přepravní obal v případě nebalených
produktů uvedených“ a slovo „označeno“ se nahra-
zuje slovem „označeny“.

9. V § 5 se doplňují odstavce 6 a 7, které zní:

„(6) Podíl porcí produktů uvedených v § 2
odst. 1 pocházející z ekologické produkce13) musí
činit nejméně 10 % celkového počtu porcí těchto
produktů dodávaných do základních škol, s nimiž
má žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání pro-
duktů, v průběhu příslušného školního roku.

(7) Při nedodržení minimálního podílu porcí
produktů z ekologické produkce sníží Fond finanční
prostředky na dodávky produktů uvedených v § 2
odst. 1 písm. a) a b) a produktů uvedených v § 2
odst. 1 písm. c) a d), které připadají na schváleného
žadatele v daném školním roce, o

a) 10% v případě dodání produktů z ekologického
zemědělství v množství 5 % a méně než 10 %,

b) 20% v případě dodání produktů z ekologického
zemědělství méně než 5 %.“.

10. V § 6 odst. 4 písm. b) bodě 3 se slova
„včetně případné ochucující složky, u které bude
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uveden podíl přidaného cukru, tuku a soli v procen-
tech“ zrušují.

11. Na konci textu poznámek pod čarou č. 7
a 14 se doplňují slova „ , v platném znění“.

12. V § 7 odst. 2 se za slovo „škol“ vkládají
slova „a provádět doprovodná vzdělávací opatření“.

13. V § 7 odst. 3 se slova „tištěného vzděláva-
cího“ nahrazují slovem „výukového“.

14. V § 7 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Schválený žadatel informuje školy o do-
stupných doprovodných vzdělávacích opatřeních.“.

15. Na konci poznámky pod čarou č. 11 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Čl. 6 nařízení Ko-
mise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, v platném
znění.“.

16. V § 10 odst. 2 se na konci písmene c) slo-
vo „a“ nahrazuje čárkou.

17. V § 10 se na konci odstavce 2 tečka na-
hrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které
zní:

„e) doklady prokazující postup výběru dodavatele,
pokud se nejedná o žadatele podle § 7 odst. 6.“.
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18. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.
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19. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.

Sbírka zákonů č. 210 / 2022Částka 95 Strana 2485



Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Na žádost o poskytnutí podpory na pro-
dukty pro školní rok 2021/2022 se použije nařízení
vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Na žádost o poskytnutí podpory na dopro-
vodná vzdělávací opatření pro školní rok 2021/2022

se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto naří-
zení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září
2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které na-
bývá účinnosti dnem 1. září 2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.

Sbírka zákonů č. 210 / 2022Strana 2486 Částka 95



211

VYHLÁŠKA

ze dne 11. července 2022,

kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí
pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 33
odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravot-
ním pojištění a o změně a doplnění některých sou-
visejících zákonů, ve znění zákona č. 1/2015 Sb.:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 2/2015 Sb., o stanovení
odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskyto-
vání lázeňské léčebně rehabilitační péče, se mění
takto:

1. V příloze v části II. v indikacích č. II/1, II/2,
II/3, II/6, II/7, II/8, II/9 a IV/1 se ve sloupci
„Lázeňské místo“ za slova „Konstantinovy Lázně“
na samostatný řádek vkládají slova „Lázně Bělo-
hrad“.

2. V příloze v části II. v indikacích č. II/4 a II/5
se ve sloupci „Lázeňské místo“ za slova „Kostelec
u Zlína“ na samostatný řádek vkládají slova „Lázně
Bělohrad“.

3. V příloze v části II. v indikacích č. III/1
a III/2 se ve sloupci „Lázeňské místo“ za slova
„Klášterec nad Ohří“ na samostatný řádek vkládají
slova „Lázně Bělohrad“.

4. V příloze v části II. v indikacích č. V/1, V/2,
V/3, V/4 a V/5 se ve sloupci „Lázeňské místo“ za

slova „Klášterec nad Ohří“ na samostatný řádek
vkládají slova „Konstantinovy Lázně“.

5. V příloze v části II. v indikaci č. V/6 se
ve sloupci „Lázeňské místo“ za slova „Karlova
Studánka“ na samostatný řádek vkládají slova
„Konstantinovy Lázně“.

6. V příloze v části II. v indikaci č. XXII/1 se
ve sloupci „Lázeňské místo“ za slova „Františkovy
Lázně“ na samostatný řádek vkládají slova „Lázně
Bělohrad“.

7. V příloze v části II. v indikacích č. XXII/2,
XXII/3, XXII/4, XXIV/1 a XXIV/2 se ve sloupci
„Lázeňské místo“ za slova „Klimkovice“ na samo-
statný řádek vkládají slova „Lázně Bělohrad“.

8. V příloze v části II. v indikaci č. XXIII/1 se
ve sloupci „Lázeňské místo“ za slova „Karlovy
Vary“ na samostatný řádek vkládají slova „Lázně
Bělohrad“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
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