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Stanovisko MŠMT k možnosti financování tzv. školního mléka v rámci
školního stravování
Informace o možnostech čerpání podpory tzv. školního mléka jsou dány
nařízením vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem
a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory
spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve
školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími platnými
předpisy.
Poskytování tzv. školního mléka dětem v mateřských školách
Podporu lze v souladu s citovaným nařízením, resp. se zde provedeným
odkazem na přímo a přednostně použitelný předpis Evropských společenství [Nařízení
Komise (ES) č. 657/2008, viz čl. 2], využít i pro děti mateřských škol1. Doporučujeme
však v této souvislosti, aby děti v mateřských školách dostávaly jednorázově
pouze takové množství mléčného výrobku, které mohou okamžitě po otevření
spotřebovat, případně si nosily tyto výrobky domů neotevřené.
Zdroje financování tzv. školního mléka ve vztahu ke hmotnému zabezpečení dětí a
žáků formou školního stravování
Finanční prostředky určené na školní stravování dětí mateřských škol a
žáků základních nebo středních škol nelze čerpat na tzv. školní mléko.
Poskytování školního stravování se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním
stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.
Na školní stravování existuje za splnění podmínek citovaných právních
předpisů právní nárok. Školní stravování zabezpečuje právnická osoba vykonávající
činnost školy.
Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu určeného
v rozpětí finančních limitů podle vyhlášky o školním stravování. V této vyhlášce jsou
současně stanoveny výživové normy, tj. průměrná měsíční spotřeba jednotlivých druhů
potravin na strávníka a den.
Poskytování tzv. školního mléka se řídí právními předpisy ES [Nařízení
Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a
zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné
organizaci trhů"), a citované prováděcí nařízení Komise (ES)] a citovaným nařízením
vlády č. 205/2004 Sb.
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Pojem žák, použitý v § 1 písm. a) nařízení vlády č. 205/2004 Sb., je třeba vykládat přednostně právě v souladu
s citovaným předpisem ES, nikoli s odkazem na zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Na tzv. školní mléko neexistuje právní nárok. Tzv. školní mléko je
poskytováno nejen za podmínky, že se zákonný zástupce rozhodne pro jeho odběr, ale
také za podmínky uzavření smlouvy s dodavatelem mléčných výrobků; právnická
osoba vykonávající činnost školy, která je povinna zajistit svým dětem nebo žákům
školní stravování, není povinna uzavřít takovou smlouvu. Právnická osoba
vykonávající činnost zařízení školního stravování nemá povinnost (a z praktického
hlediska často ani možnost) upravovat jídelníček s ohledem na souběžné poskytování
tzv. školního mléka.
Úplata za tzv. školní mléko je regulována prostřednictvím úředně stanovených
cen na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
cenovým výměrem č. 01/2009 Ministerstva financí, ve znění pozdějších výměrů.
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