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OZNÁMENÍ O VÝŠI PŘEDBĚŽNÉHO MĚSÍČNÍHO LIMITU
NA PRODUKTY NA ŽÁKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
V Praze dne 25. srpna 2016
Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ 48133981
(dále jen „Fond“), tímto oznamuje schváleným žadatelům, že v souladu s § 3 odst. 8 nařízení
vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a
zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“) byl v projektu „Ovoce a zelenina do škol“
předběžný měsíční limit na produkty na jednoho žáka pro školní rok 2016/2017
stanoven ve výši 25,00 Kč. Uvedená částka nezahrnuje DPH.
Tento předběžný měsíční limit, který se použije do doby stanovení limitu na produkty na žáka
pro příslušný školní rok, vypočítá Fond dle § 3 odst. 8 nařízení vlády jako podíl celkové podpory
pro Českou republiku po odečtení souvisejících nákladů včetně nákladů na doprovo dná opatření
a celkového počtu dětí ve věku 6 až 10 let (480495 dětí) stanovené dle Přílohy prováděcího
nařízení Komise (EU) 2016/248, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce
a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, a
kterým se stanoví orientační přidělení podpory (dále jen „prováděcí nařízení Komise“), vydělený
počtem 10 měsíců školního roku 2016/2017.
Fond následně provede výpočet limitu na produkty na žáka pro školní rok 2016/2017 v souladu
s odst. 9 § 3 nařízení vlády. Tento limit se vypočítá jako podíl celkové podpory pro Českou
republiku, dle Přílohy prováděcího nařízení Komise a počtu žáků prvního stupně všech
přihlášených škol pro školní rok 2016/2017, vyplývajícího z hlášení všech žadatelů, po odečtení
souvisejících nákladů včetně nákladů na doprovodná opatření. Výši limitu na produkty na žáka
pro školní rok 2016/2017 Fond písemně oznámí každému schválenému žadateli do 20. října
tohoto roku.
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