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Spisová značka (žadatel nevyplňuje)

Ve Smečkách 33

Žádost o schválení žadatele o podporu
OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, nařízení Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, v platném znění (dále jen "nařízení Komise"), prováděcího
nařízení Komise (EU) 2017/39, v platném znění (dále jen"prováděcí nařízení") a podle nařízení
vlády č. 74/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“)

1. Údaje o žadateli
ANO/NE
1.FO - fyzická osoba

PO - právnická osoba

2.Jsem plátce DPH

3.Název firmy vč. právní formy:

4.Příjmení žadatele:

7.Identifikační číslo:

5.Jméno žadatele:

8.Daňové identifikační číslo (je-li přiděleno):

10.Adresa sídla - Ulice:

11.Číslo popisné:

14.Část obce, městská část:

15.Kraj (dle NUTS-3):

6.Rodné číslo:

9.Předmět podnikání:

12.Číslo orientační:

13.Obec:

16.PSČ:

Kontaktní údaje
17.Příjmení:

19.Mobilní telefon/Telefon:

18.Jméno:

20.E-mail:

Adresa pro doručování (liší-li se od sídla/trvalého bydliště)
21.Ulice:

22.Číslo popisné:

25.Část obce, městská část:

26.Kraj (dle NUTS-3):

23.Číslo orientační:

24.Obec:

27.PSČ:

Místo podnikání (liší-li se od sídla/trvalého bydliště)
28.Adresa místa podnikání - Ulice:

29.Číslo popisné:

32.Část obce, městská část:

33.Kraj (dle NUTS-3):
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30.Číslo orientační:

31.Obec:

34.PSČ:
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2. Bankovní spojení žadatele
35.Název banky:

36.Číslo účtu:

37.Kód banky:

38.IBAN:

3. Produkty, které hodlá žadatel dodávat do škol
a) čerstvé ovoce a zelenina, balené čerstvé ovoce a zelenina nebo krájené čerstvé ovoce a zelenina

podle §2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády
ANO/NE

VLASTNÍ PRODUKCE

JINÁ NEŽ VLASTNÍ PRODUKCE

b) balené ovocné protlaky a balené ovocné a zeleninové šťávy podle § 2 odst. 1 písm. b) nařízení

vlády – žadatel vyplní přílohu A
ANO/NE

VLASTNÍ PRODUKCE

JINÁ NEŽ VLASTNÍ PRODUKCE

4. Přílohy
a) Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu určeného k financování podpory
b) Příloha A

5. Závazky žadatele
Žadatel se zavazuje:
a) dodržovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, nařízení
Komise, prováděcí nařízení a nařízení vlády;
b) zajistit, aby podporované produkty v rámci školního projektu byly dostupné dětem ke konzumaci
ve vzdělávacích zařízeních, pro které bude žádat o podporu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Komise);
c) využít podporu přidělenou na doprovodná
(čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Komise);

vzdělávací

opatření

v

souladu

s

cíli

školního

projektu

d) vrátit jakoukoli podporu vyplacenou neprávem na dotyčná množství, pokud se zjistí, že tyto produkty
nebyly distribuovány dětem nebo nejsou způsobilé pro vyplacení podpory (čl. 6 odst. 1 písm. c)
nařízení Komise);
e) vrátit jakoukoli podporu vyplacenou neprávem na doprovodná vzdělávací opatření, zjistí-li se, že tato
opatření nebyla řádně provedena (čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení Komise);
f) zpřístupnit na žádost příslušného orgánu náležité podklady (čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení Komise);
g) umožnit příslušnému orgánu provedení jakékoli potřebné
a fyzickou kontrolu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Komise);

kontroly,

zejména

prověření

záznamů

h) uchovávat záznamy s názvy a adresami vzdělávacích zařízení, jež přijímají jeho produkty a výkaz
množství konkrétních dodaných produktů (čl. 6 odst. 2 nařízení Komise);
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i) v případě nesplnění povinností stanovených v rámci školního projektu (vyjma případů uvedených
v čl. 64 odst. 2 písm. a) až d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném
znění), vrátit neoprávněně vyplacené částky a rovněž zaplatit správní sankci, která se rovná rozdílu
mezi původně požadovanou částkou a částkou, na kterou má žadatel nárok (čl. 8 nařízení Komise);
j) dodávat produkty podle oznámení SZIF o minimálním počtu dodávek produktů za měsíc příslušného
školního roku do každé školy, s níž bude mít schválený žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání
produktů, v průběhu celého školního roku (§ 6 odst. 3 nařízení vlády);
k) doručit na SZIF do 30. září příslušného kalendářního roku na jím vydaném formuláři "Souhrnné hlášení"
informaci o počtu škol, s nimiž má uzavřeny smlouvy o dodávání produktů na probíhající školní rok,
a o celkovém počtu žáků v těchto školách; přílohou "Souhrnného hlášení" je formulář "Roční hlášení
školy", ve kterém je mimo jiné uvedeno i prohlášení školy, že pro příslušný školní rok odebírá produkty
vždy jen od jednoho schváleného žadatele pro tento školní projekt (§ 7 odst. 1 nařízení vlády);
l) zajistit dodávky produktů od prvního dne příslušného školního roku; způsobilé náklady na dodávky
produktů nebo doprovodná vzdělávací opatření na jednoho žáka nesmí překročit limit na jednoho
žáka pro příslušný školní rok podle § 8 nařízení vlády (§ 7 odst. 2 nařízení vlády);
m) neprodleně oznámit SZIF svůj úmysl ukončit dodávání některého produktu podle § 2 odst. 1 písm. b)
nařízení vlády, pro jehož dodávání byl žadatel schválen (§ 7 odst. 5 nařízení vlády);
n) provádět doprovodná vzdělávací opatření dle § 6 odst. 3 nařízení vlády;
o) doručit na SZIF do 31. května příslušného kalendářního roku na jím vydaném formuláři „Plán doprovodných
vzdělávacích opatření“ s vyčíslením finanční náročnosti a nákladovosti jednotlivých doprovodných
vzdělávacích opatření pro následující školní rok;
p) zajistit, aby každá škola, se kterou má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, používala plakát
Evropské unie "Školní projekt" v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie - čl. 12
a příloha nařízení Komise (§ 11 odst. 2 nařízení vlády);
q) v součinnosti s Ministerstvem zemědělství, se SZIF a dalšími
spojená se sledováním, hodnocením a propagací školního projektu.
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6. Čestné prohlášení žadatele
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti jsou pravdivé, a že jsem neobdržel(a) v příslušném
roce na uvedený účel činnosti dotaci či finanční příspěvek z jiných rozpočtových kapitol státního
rozpočtu.
Prohlašuji, že na můj majetek nebyl prohlášen konkurs a nejsem v likvidaci.
Jsem si vědom/a svých práv, která mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějích předpisů.
Jsem si vědom/a, že údaje z této žádosti budou Státním zemědělským intervenčním fondem zpracovávány
v listinné i elektronické formě pro potřeby administrace žádosti, statistiky, evidence, účetnictví Státního
zemědělského intervenčního fondu i Ministerstva zemědělství ČR.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz.
Jsem si vědom/a, že údaje z této žádosti a z rozhodnutí vydaných na základě této žádosti budou
zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013,
v platném znění a mohou být zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti
auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie.
Jsem si vědom/a, že údaje z této žádosti a z rozhodnutí vydaných na základě této žádosti budou
zveřejněny v souladu s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění,
na internetových stránkách www.szif.cz, a to dva roky od data prvního zveřejnění.
Jsem si vědom(a) právních následků, které v důsledku uvedení nepravdivých údajů, mohou nastat.

39.Jméno a příjmení oprávněné osoby/oprávněných osob:

40.Místo vyhotovení:
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41.Datum (den, měsíc, rok):

42.Razítko a podpis dle OR:

Příloha A k žádosti o schválení
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Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

tel: +420 222 871 871

Informace k jednotlivým produktům podle § 6 odst. 4 nařízení vlády
c) Označení výrobce

b) Označení produktu
a) Poř.
číslo

Druh1

Název2

IČ

d) Vlastní
produkt
žadatele
Jméno/jména a příjmení/obchodní firma/název
ANO/NE

1

Ovocná a zeleninová šťáva nebo ovocný protlak.

2

Přesný název produktu podle technické dokumentace.

3

Každá přiložená příloha bude označena stejným pořadovým číslem jako produkt, ke kterému se vztahuje.

4

Technická dokumentace musí obsahovat povinné informace podle § 6 odst. 4 písm. a), b) a d) nařízení vlády, kompletní složení produktu a výživové hodnoty.

5

Fotodokumentce obalu a etikety (případně grafický nebo tiskový návrh), ze které musí být patrný přesný název produktu, jeho kompletní složení a výživové hodnoty.
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e) Produkt
ekologického
zemědělství
ANO/NE

f) Počet listů souvisejících
dokumentů3
Vzor
Technická
etikety
4
dokumentace
a obalu5

