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Spisová značka (žadatel nevyplňuje)

Žádost o schválení žadatele o podporu v rámci
projektu Ovoce a zelenina do škol
(Producent ovoce a zeleniny)

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 620

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, nařízení Komise v
přenesené pravomoci (EU) 2016/247 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/248 ve spojení s nařízením
vlády č. 478/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1. Údaje o žadateli
1.Obchodní firma vč. právní formy:

2.Adresa sídla - Ulice:

3.Číslo popisné:

6.Část obce, městská část:

7.Kraj (dle NUTS-3):

9.Identifikační číslo:

4.Číslo orientační:

5.Obec:

8.PSČ:

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

11.Předmět podnikání:

12.Zapsán v obchodním rejstříku

13.Oddíl:

15.Příjmení statutárního orgánu:

16.Jméno:

14.Vložka:

17.Datum narození:

Je-li žadatelem fyzická osoba
18. Příjmení:

19. Jméno:

21. Adresa sídla provozovny - Ulice

22.Číslo popisné:

25.Část obce, městská část:

26.Kraj (dle NUTS-3):

28.Identifikační číslo (je-li přiděleno):

20.Rodné číslo:

23.Číslo orientační:

27.PSČ:

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

31. Zapsán u Živnostenského úřadu:

24.Obec:

30.Předmět podnikání:

32. Evidenční číslo dokladu:

33. Vydaný dne:

35.Jméno:

36.Mobilní telefon:

Kontaktní údaje
34.Příjmení kontaktní osoby:

37.Telefon:

38.Fax:

39.E-mail:

Adresa pro doručení pošty (liší-li se od sídla)
40.Ulice:

41.Číslo popisné:

44.Část obce, městská část:

45.Podací pošta:

42.Číslo orientační:

46.PSČ:

2. Bankovní spojení žadatele
47.Název banky:

S2112044.01

48.Číslo účtu:

49.Kód banky:

43.Obec:

50.IBAN:
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Žádost o schválení žadatele o podporu v rámci
projektu Ovoce a zelenina do škol
(Producent ovoce a zeleniny)

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 620

3.Místo podnikání (liší-li se od sídla)
51.Adresa místa podnikání - Ulice

52.Číslo popisné:

55.Část obce, městská část:

56.Kraj (dle NUTS-3):

53.Číslo orientační:

54.Obec:

57.PSČ:

4. Základní informace
A) Produkce žadatele uváděná na trh za předchozí tři kalendářní roky (čerstvé ovoce a zelenina)
Rok

Celková hodnota produkce (Kč)

Z toho vlastní produkce (Kč)

Rok

Celkový objem produkce (t)

Z toho vlastní produkce (t)

B) Objem vlastní produkce žadatele za jednotlivé druhy ovoce a zeleniny dle přílohy k nařízení vlády
č. 478/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uváděné na trh za předchozí tři kalendářní roky
Rok
Název produktu
jablka
hrušky
broskve a nektarinky
hroznové víno
meruňky
jahody
švestky
rajčata
mrkev
ředkvičky
papriky
kedlubny
okurky
třešně
S2112044.01

Objem v t

Objem v t

Objem v t
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Žádost o schválení žadatele o podporu v rámci
projektu Ovoce a zelenina do škol
(Producent ovoce a zeleniny)
Ostatní produkty neuvedené výše

Objem v t

Objem v t

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 620

Objem v t

C) Jmenný seznam podporovaných produktů dle přílohy k nařízení vlády č. 478/2009 Sb., pro které
chce být žadatel schválen.

5.Povinné přílohy
1. Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
2. Výpis ze systému evidence užívání půdy pro zemědělské dotace (LPIS), ze kterého
bude patrná rozloha půdy, na které se pěstují druhy ovoce a zeleniny uvedené
v oddíle 4.B)
S2112044.01

Počet listů
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Žádost o schválení žadatele o podporu v rámci
projektu Ovoce a zelenina do škol
(Producent ovoce a zeleniny)

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 620

4. Čestné prohlášení a závazek
Žadatel se zavazuje:
a) používat produkty financované v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ ke konzumaci žáky
prvního stupně základních škol, do kterých zajišťuje dodávky produktů, za něž o podporu žádá;
b) využít podporu přidělenou na doprovodná opatření v souladu s účelem projektu;
c) vrátit jakoukoli podporu vyplacenou neprávem na příslušná množství, pokud se zjistí, že tyto
produkty nebyly distribuovány žákům prvního stupně základních škol, nebo vyplacenou
na produkty, které nejsou způsobilé pro poskytování podpory;
d) vrátit jakoukoli podporu vyplacenou neprávem na doprovodná opatření, zjistí-li se, že tato
opatření nebyla řádně provedena;
e) v případě podvodu nebo hrubé nedbalosti uhradit částku, která se rovná rozdílu mezi původně
vyplacenou částkou a částkou, na kterou má žadatel nárok;
f)

zpřístupnit na žádost příslušného orgánu náležité podklady;

g) umožnit jakoukoli kontrolu, o které rozhodne příslušný orgán, zejména prověření záznamů
a fyzickou kontrolu;
h) dát k dispozici orgánům a pověřeným pracovníkům SZIF, EU a Evropského účetního dvora
náležité doklady, umožnit jim vstup do provozních a skladových prostor, předložit jim
na žádost k nahlédnutí záznamy, doklady a ostatní podklady přicházející v úvahu a poskytnout
jim informace a potřebnou podporu;
i)

v součinnosti s Ministerstvem zemědělství, se SZIF a dalšími správními orgány
provádět opatření spojená se sledováním, hodnocením a propagací projektu "Ovoce a zelenina
do škol“1;

j)

dodat 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
ve věci dodávání produktů;

k) zajistit dodávky produktů do základních škol od prvního dne příslušného školního roku v souladu
se stanovenými limity²;
l)

předložit na SZIF do 25. září každého příslušného kalendářního roku na jím vydaném formuláři
informaci o počtu základních škol, s nimiž má uzavřeny smlouvy o dodávání produktů
na probíhající školní rok, a o celkovém počtu žáků prvního stupně v těchto školách, potvrzenou
osobou oprávněnou jednat jménem školy, s níž má schválený žadatel uzavřenou smlouvu
o dodávání produktů. Součástí informace je prohlášení základní školy, že pro příslušný školní rok
odebírá produkty vždy jen od jednoho schváleného žadatele;

m) dodržovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/247, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/248,
nařízení vlády č. 478/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
n) neprodleně nahlásit SZIF případné změny, které v průběhu roku nastanou, včetně svého
případného úmyslu ukončit dodávání produktů a to do 10 dní od jejich vzniku;
[1] Čl. 8 a čl. 10 NK v přenesené pravomoci (EU) 2016/247
[2] Odst. 8 a 9 § 3 NV č. 478/2009 Sb.
S2112044.01
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o) zajistit, aby každá škola, se kterou má uzavřenou smlouvu ve věci dodávání produktů, používala
plakát evropského projektu „Ovoce a zelenina do škol“3;
p) vést záznamy názvů a adres základních škol a produktů a množství, která těmto zařízením dodal⁴.
Čestné prohlášení žadatele
Zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí podpory v rámci projektu "Ovoce a zelenina
do škol" stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění,
v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/247, prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/248
a v nařízení vlády č. 478/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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 a směrnice 95/46/ES, v platném znění.
Jako fyzická osoba souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o dotaci
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle směrnice
95/46/ES, v platném znění.
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
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.
Souhlasím s tím, aby údaje z této žádosti byly uvedeny Státním zemědělským intervenčním fondem
jednak v listinné podobě, jednak v elektronické databázi pro potřeby zpracování žádosti a dále
souhlasím, aby byly zpracovány pro účely vlastní administrace pro statistické, evidenční
a účetní účely.
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.
Jsem si vědom(a) právních následků, které v důsledku uvedení nepravdivých údajů mohou nastat.

58. Jméno a příjmení oprávněné osoby

61.Razítko a podpis dle OR:
[3]Čl. 10 NK v přenesené pravomoci (EU) 2016/247, § 5 NV č. 478/2009 Sb.
[4]Čl. 6 odst. 2 NK v přenesené pravomoci (EU) 2016/247

59.Místo vyhotovení:

S2112044.01

60.Datum (den, měsíc, rok):

