
1 
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Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
 

Návrh nařízení vlády 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  
 
Ustanovení 

návrhu 
nařízení 

vlády 

 
Obsah 

 
Celex č. 

 
Ustanove

ní 

 
Obsah 

§ 1 
 

Předmět úpravy 
 

Toto nařízení upravuje v návaznosti na 
přímo použitelné předpisy Evropské unie1) 
podmínky poskytování podpory na 
a)  dodávky ovoce, zeleniny a banánů a výrobků 

z nich žákům základních škol, včetně 
přípravných tříd základních škol nebo 
přípravného stupně základních škol 
speciálních2), 

b) dodávky mléka a mléčných výrobků žákům 
základních a středních škol, včetně 
přípravných tříd základních škol nebo 
přípravného stupně základních škol 
speciálních2), nebo 

c)  doprovodná vzdělávací opatření. 

32013R1308  
 

Čl. 23 
odst. 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpora určená na dodávání ovoce a 
zeleniny a mléka do škol, doprovodná 
vzdělávací opatření a související náklady 
1. Podpora Unie se poskytuje ve prospěch dětí 
ve vzdělávacích zařízeních uvedených v článku 
22 na:  
a) dodávání a distribuci způsobilých produktů a 
výrobků uvedených v odstavcích 3, 4 a 5 tohoto 
článku;  
b) doprovodná vzdělávací opatření a  
c) pokrytí některých souvisejících nákladů na 
zařízení, propagaci, sledování, a hodnocení a, 
pokud tyto náklady nejsou zahrnuty v písmenu 
a) tohoto pododstavce, na logistiku a distribuci.  
Rada stanoví v souladu s čl. 43 odst. 3 
Smlouvy o fungování EU limity pro podporu 

                                                            
1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují 

nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.  
 Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opaření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací 

trhů se zemědělskými produkty, v platném znění.  
 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 

pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení. 
 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde 

o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014. 
2)  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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Čl. 22 

Unie na opatření a náklady uvedené v 
písmenech b) a c) prvního pododstavce tohoto 
odstavce. 
 
Cílová skupina  
Režim podpory určený ke zlepšení distribuce 
zemědělských produktů a stravovacích návyků 
dětí je zaměřen na děti, které pravidelně 
navštěvují jesle, mateřské školy nebo jiná 
předškolní zařízení nebo vzdělávací zařízení na 
úrovni základní nebo střední školy spravovaná 
nebo uznaná příslušnými orgány členských 
států. 

§ 2 odst. 1 
 

Předmět podpory  
 

(1) Podpora podle § 1 se poskytuje na 
tyto produkty:  
a) čerstvé ovoce a zeleninu, balené čerstvé 

ovoce a zeleninu nebo porcované čerstvé 
ovoce a zeleninu, které jsou uvedeny v 
částech IX a XI přílohy I nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 
v platném znění, 

b)  balené ovocné a zeleninové šťávy a ovocné 
protlaky, které jsou uvedeny v části X přílohy I 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013, v platném znění, pokud 
neobsahují konzervanty, 

c)  konzumní mléko a jeho varianty se sníženým 
obsahem laktózy,  

d)  neochucené mléčné výrobky uvedené v čl. 23 
odst. 4 písm. b) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 
v platném znění, které mohou obsahovat 
přidané látky podle čl. 23 odst. 6 druhého 

32013R1308 
 

Čl. 23 
odst. 3 až 

6  

 3. Členské státy, které se chtějí účastnit režimu 
podpory stanoveného v odstavci 1 (dále jen 
„školní projekt“) a které žádají odpovídající 
podporu Unie, upřednostní s ohledem na svou 
vnitrostátní situaci distribuci produktů nebo 
výrobků jedné nebo obou z následujících 
skupin:  
a) ovoce a zelenina a čerstvé produkty z 
odvětví banánů;  
b) konzumní mléko a jeho varianty neobsahující 
laktózu. 
 
4. Bez ohledu na odstavec 3 mohou členské 
státy za účelem podpory spotřeby konkrétních 
produktů nebo výrobků nebo v reakci na 
zvláštní výživové potřeby dětí na svém území 
stanovit distribuci výrobků z jedné z 
následujících skupin, nebo obou skupin:  
a) výrobků ze zpracovaného ovoce a zeleniny 
navíc k produktům uvedeným v odst. 3 písm. 
a);  
b) sýru, tvarohu, jogurtu a dalších 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJDCR8SJ)



3 
 

pododstavce nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, a 
to v souladu s limity pro sůl a tuky uvedenými  
v příloze vyhlášky č. 282/2016 Sb., o 
požadavcích na potraviny, pro které je 
přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji 
a prodávat ve školách a školských zařízeních, 
přičemž množství přidaného cukru se rovná 
nule, a  

e) ochucené mléčné výrobky uvedené v příloze 
V nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013, v platném znění, které 
mohou obsahovat přidané látky podle čl. 23 
odst. 6 druhého pododstavce nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013, v platném znění, a to v souladu 
s limity pro sůl, tuky a cukry uvedenými v 
příloze vyhlášky č. 282/2016 Sb.  

  
  

fermentovaných (kysaných) nebo acidofilních 
mléčných výrobků bez přidaných aromat, 
ovoce, ořechů nebo kakaa navíc k výrobkům 
uvedeným v odst. 3 písm. b).  
 
5. V případech, kdy to členské státy považují za 
nutné pro dosažení cílů školního projektu a cílů 
stanovených ve strategiích uvedených v 
odstavci 8, mohou doplnit distribuci produktů a 
výrobků uvedených v odstavcích 3 a 4 o 
výrobky uvedené na seznamu v příloze V.  
V takových případech se bude podpora Unie 
vyplácet pouze na mléčnou složku 
distribuovaných výrobků. Hmotnostní podíl 
mléčné složky nesmí být nižší než 90 % u 
produktů a výrobků kategorie I přílohy V a 75 % 
u produktů a výrobků kategorie II přílohy V.  
Výši podpory Unie na mléčnou složku stanoví 
Rada v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy o 
fungování EU.  
 
6. Produkty a výrobky distribuované v rámci 
školního projektu nesmí obsahovat žádnou z 
následujících položek:  
a) přidaný cukr;  
b) přidanou sůl;  
c) přidaný tuk;  
d) přidaná sladidla;  
e) přidané umělé zvýrazňovače chuti E 620 až 
E 650 ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (*).  
Bez ohledu na první pododstavec tohoto 
odstavce může každý členský stát, poté, co 
získá v souladu s vnitrostátními postupy 
příslušné povolení od svých vnitrostátních 
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orgánů odpovědných za zdraví a výživu, 
rozhodnout o tom, že způsobilé produkty a 
výrobky uvedené v odstavcích 4 a 5 mohou 
obsahovat omezená množství přidaného cukru, 
přidané soli nebo přidaného tuku.  

§ 2 odst. 2 
 

(2) Podpora se kromě produktů 
uvedených v odstavci 1 poskytuje v rozsahu 
stanoveném přímo použitelným předpisem 
Evropské unie3) na tato doprovodná vzdělávací 
opatření:  
a)  ochutnávky ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce 

a zeleniny a ochutnávky mléka a mléčných 
výrobků, 

b)  exkurze do zemědělských a zahradnických 
podniků, farem a podniků zaměřených 
na produkci, distribuci, zpracování nebo 
prodej ovoce, zeleniny nebo mléka,  

c)  vzdělávací akce a vzdělávací materiály 
o produktech dodávaných v rámci školního 
projektu4), o zdravých stravovacích návycích a 
o ochraně životního prostředí týkající se 
produkce, distribuce a spotřeby ovoce a 
zeleniny nebo mléka a mléčných výrobků, 
s výjimkou založení a provozu internetových 
prezentací, 

d)  pořádání školních soutěží propagujících 
spotřebu ovoce, zeleniny nebo mléka,  

e)  podpora vybavení školních pozemků, zejména 
pořízení nářadí, kompostérů nebo sazenic, 
které souvisí s činností žáků na školním 
pozemku, a podpora drobných zahradnických 

32013R1308 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32013R1308 

 
 

Čl. 23 
odst. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 23 
odst. 7 

 
 

10. Členské státy rovněž přijmou pro větší 
efektivitu školního projektu doprovodná 
vzdělávací opatření, která mohou zahrnovat 
mimo jiné i opatření a činnosti zaměřené na 
znovuobnovení vztahu dětí k zemědělství 
prostřednictvím činností, jako jsou návštěvy 
zemědělských podniků, a distribuce širší škály 
zemědělských produktů a výrobků, jak je 
uvedeno v odstavci 7. Tato opatření mohou 
rovněž sloužit ke vzdělávání dětí o 
souvisejících otázkách, jako jsou zdravé 
stravovací návyky, místní potravinové řetězce, 
ekologické zemědělství, udržitelná produkce 
nebo boj proti plýtvání potravinami. 
 
7. Kromě produktů a výrobků uvedených v 
odstavcích 3, 4 a 5 tohoto článku, mohou 
členské státy stanovit, že mezi doprovodná 
vzdělávací opatření začlení i další zemědělské 
produkty a výrobky, zejména ty, které jsou 
uvedeny v čl. 1 odst. 2 písm. g) a v). 

                                                            
3)  Čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 1370/2013, v platném znění, a čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40. 
4)  Čl. 23 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění. 
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činností nebo 
f)  příležitostné dodávky jiných zemědělských 

produktů5), jako je med, suché skořápkové 
plody včetně kokosových, sušené ovoce a 
zelenina, prováděné pouze při doprovodných 
vzdělávacích opatřeních podle písmene a).  

§ 2 odst. 4 a 
5 

(4) Ovoce, zelenina a výrobky z nich, 
konzumní mléko a neochucené mléčné výrobky 
podle odstavce 1 písm. a) až d) jsou v rámci 
školního projektu dodávány bezplatně. 
Doprovodná vzdělávací opatření podle odstavce 
2 jsou v rámci školního projektu poskytována 
také bezplatně.  
 

(5) Ochucený mléčný výrobek podle 
odstavce 1 písm. e) musí být prodán žákům škol 
v souladu s cenovou regulací uplatněnou podle 
zákona o cenách. 

32017R0040 Čl. 2 odst. 
2  

2. Pokud členský stát nedává produkty v rámci 
školního projektu k dispozici zdarma, vysvětlí 
ve své strategii opatření, která zavedl, aby 
zajistil, že podpora Unie v rámci školního 
projektu se odráží v ceně, za kterou jsou 
produkty/výrobky k dispozici. 

§ 3  Vnitrostátní podpora  
 
Česká republika přispívá na školní projekt 
k uskutečnění podpory podle § 2 vnitrostátní 
podporou podle čl. 23a odst. 6 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013, v platném znění, 
z rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství 
prostřednictvím rozpočtu Státního zemědělského 
intervenčního fondu (dále jen „Fond“).   

32013R1308 
 

Čl. 23a 
odst. 6 

6. Členské státy mohou kromě podpory Unie 
poskytovat na financování školního projektu 
vnitrostátní podporu. Členské státy mohou tuto 
podporu financovat prostřednictvím dávky 
vybírané v dotčeném odvětví nebo jakéhokoli 
jiného příspěvku ze soukromého sektoru.  

§ 4  
 

Převod finančních prostředků mezi projekty  
 

Ministerstvo zemědělství může stanovit 
množství finančních prostředků, které se převede 
mezi projekty, a to až do výše 20 % přidělených 

32013R1308 
 

Čl. 23a 
odst. 4 

4. Nepřekročí-li celkový limit ve výši 250 milionů 
EUR stanovený v odstavci 1, může kterýkoli 
členský stát převést jednou za školní rok až 20 
% svých předběžných přídělů podpory z 
jednoho projektu do druhého. Tento procentní 

                                                            
5)  Čl. 23 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění. 
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předběžných přídělů u jednotlivých projektů 
podle čl. 23a odst. 4 písm. a) nebo b) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013, v platném znění.  
 

podíl může být zvýšen až na 25 % v případě 
členských států s nejvzdálenějšími regiony 
uvedenými v článku 349 Smlouvy o fungování 
EU a v jiných řádně odůvodněných případech, 
například pokud členský stát potřebuje reagovat 
na konkrétní situaci na trhu v odvětví, na něž se 
vztahuje školní projekt, na konkrétní obavy 
související s nízkou spotřebou jedné ze skupin 
výrobků či produktů nebo na další společenské 
změny.  
Převody se mohou uskutečnit:  
a) před stanovením definitivních přídělů pro 
následující školní rok, a to mezi předběžnými 
příděly podpory daného členského státu; nebo  
b) po zahájení školního roku, a to mezi 
definitivními příděly podpory členského státu, 
pokud již byly tyto příděly podpory pro dotyčný 
členský stát stanoveny.  
Převody uvedené v třetím pododstavci písm. a) 
nesmí být provedeny z předběžného přídělu 
podpory pro skupinu produktů či výrobků, u níž 
dotyčný členský stát žádá částku převyšující 
jeho předběžný příděl. Členské státy oznámí 
Komisi výši veškerých převodů mezi 
předběžnými příděly podpory.  

§ 5 odst. 1 
až 3 

(1) Výše podpory, kterou lze poskytnout 
na  
a)  1 kus ovoce nebo zeleniny o minimální 

hmotnosti 100 g, 
b)  odpovídající počet kusů ovoce nebo zeleniny 

o celkové minimální hmotnosti 100 g, 
c)  balení ovocného protlaku nebo balení 

porcovaného čerstvého ovoce nebo zeleniny 
o minimální hmotnosti 100 g, 

d)  balení ovocné nebo zeleninové šťávy 

32016R0791 Preambule 
4  

(4) Bylo zjištěno, že spotřeba zejména 
čerstvého ovoce a zeleniny a konzumního 
mléka má klesající tendenci. Proto je vhodné 
zaměřit distribuci v rámci školních projektů 
prioritně na tyto produkty.  
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o minimálním objemu 200 ml, 
e)  balení konzumního mléka o minimálním 

objemu 250 ml, 
f)  balení výrobku na bázi kysaného mléka o 

minimálním objemu 200 ml, 
g) balení jogurtu o minimální hmotnosti 150 g, 
h)  balení tvarohu nebo čerstvého sýra o 

minimální hmotnosti 80 g nebo  
i)  balení ostatních sýrů o hmotnosti minimálně 

100 g, 
(dále jen „porce“), nesmí přesáhnout částky 
uvedené v přílohách č. 1 až 3 k tomuto nařízení. 

 
(2) Žadatel je povinen zařadit do dodávek 

čerstvé ovoce a zeleninu nebo konzumní mléko 
a neochucené mléčné výrobky uvedené v čl. 23 
odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění. 

 
(3) Podíl porcí balených ovocných a 

zeleninových šťáv a ovocných protlaků může 
činit nejvýše 25 % celkového počtu porcí 
produktů podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) 
dodávaných do každé základní školy, s níž má 
žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, 
v průběhu příslušného školního roku.  

§ 5 odst. 4 (4) Podíl porcí produktů ovoce a zeleniny 
uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b) 
pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii 
může činit nejvýše 10 %6) celkového počtu porcí 
těchto produktů dodávaných do základních škol, 
s nimiž má žadatel uzavřené smlouvy o dodávání 
produktů, v průběhu příslušného školního roku.   

32013R1308 Čl. 23 
odst. 11  

11. Při volbě produktů a výrobků, které budou 
zařazeny do distribuce nebo do doprovodných 
vzdělávacích opatření, vycházejí členské státy 
z objektivních kritérií, která zahrnují alespoň 
jedno z následujících kritérií: ohledy na zdraví a 
na životní prostředí, sezónnost, rozmanitost 
nebo dostupnost místní nebo regionální 

                                                            
6)  Čl. 23 odst. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění. 
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zemědělské produkce, přičemž prioritou budou 
pokud možno produkty a výrobky pocházející z 
Unie. Členské státy mohou podporovat 
zejména nákup místních nebo regionálních 
produktů a výrobků, produkty ekologického 
zemědělství, krátké dodavatelské řetězce nebo 
přínos pro životní prostředí a případně produkty 
spadající pod režim jakosti podle nařízení (EU) 
č. 1151/2012. 

§ 6 odst. 1 Žádost o schválení žadatele o podporu  
 

(1) Žádost o schválení žadatele o 
podporu (dále jen „žádost o schválení“) může 
podat osoba, která 
a)  produkty přímo dodává podle čl. 5 odst. 2 

písm. c) nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2017/40, nebo 

b) řídí dodávky produktů podle čl. 5 odst. 2 písm. 
e) nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2017/40,  

(dále jen „žadatel“).  
  

32017R0040 Čl. 5 odst. 
1 a 2  

Obecné podmínky pro poskytnutí podpory 
a výběr žadatelů o podporu  

1. Podpora poskytnutá členskému státu v rámci 
školního projektu se vyplatí žadatelům 
o podporu, jež schválil příslušný orgán 
členského státu v souladu s článkem 6 
a jejichž žádost se týká provedení jednoho 
nebo více z těchto prvků: 
a) dodání nebo distribuce produktů/výrobků 

dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci 
školního projektu; 

b) doprovodných vzdělávacích opatření; 
c) činností v oblasti sledování 

nebo hodnocení; 
d) propagace. 

2. Členské státy mohou žadatele o podporu 
vybírat mezi těmito subjekty: 
a) vzdělávacími zařízeními; 
b)  vzdělávacími orgány; 
c) dodavateli nebo distributory 

produktů/výrobků;  
d) organizacemi jednajícími jménem jednoho 

nebo více vzdělávacích zařízení nebo 
vzdělávacích orgánů, jež jsou zřízeny jen 
pro účely řízení a provádění některé 
z činností uvedených v odstavci 1; 
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e) jakýmikoli jinými veřejnými nebo 
soukromými subjekty, které se podílejí 
na řízení a provádění některé z činností 
uvedených v odstavci 1. 

§ 6 odst. 2 
až 5  

a odst. 8 

(2) Žádost o schválení doručí žadatel 
Fondu na jím vydaném formuláři do 31. března 
kalendářního roku, jestliže žadatel hodlá zahájit 
dodávky produktů v tomto kalendářním roce.  
 

(3) Součástí žádosti o schválení je kromě 
závazků uvedených v přímo použitelném 
předpise Evropské unie7) také závazek žadatele, 
že produkty dodá podle oznámení Fondu 
o minimálním počtu dodávek produktů za měsíc 
příslušného školního roku do každé školy, s níž 
bude mít uzavřenou smlouvu o dodávání 
produktů, v průběhu celého školního roku. 
Dodávkou produktů se rozumí závoz, během 
kterého žadatel zajistí dodání maximálně 2 porcí 
najednou v rámci každého projektu na žáka do 
každé školy, s níž má uzavřenou smlouvu 
o dodávání produktů na probíhající školní rok. 
 

(4) Žadatel podle odstavce 1 písm. a) 
připojí k žádosti o schválení doklad prokazující, 
že je producentem ovoce, zeleniny nebo mléka a 
výrobcem mléčných výrobků. V případě, že 
nebude v rámci školního projektu dodávat pouze 
vlastní produkci nebo vlastní výrobky, připojí 
k žádosti i doklady podle odstavce 5. 

 
(5) Žadatel podle odstavce 1 písm. b) 

připojí k žádosti o schválení smlouvu uzavřenou 

32017R0040 Čl. 6 odst. 
1 

Podmínky pro schválení žadatelů o podporu 
1. Žadatele o podporu musí schválit příslušný 

orgán členského státu, na jehož území se 
nachází vzdělávací zařízení, do něhož se 
produkty/výrobky dodávají a/nebo v němž se 
produkty/výrobky distribuují. Schválení je 
podmíněno tím, že žadatel přijme tyto 
písemné závazky: 
a) zajistit, aby produkty/výrobky financované 

Unií v rámci školního projektu byly 
dostupné dětem ke konzumaci ve 
vzdělávacím zařízení nebo vzdělávacích 
zařízeních, pro které se o podporu žádá; 

b) využít podporu přidělenou na doprovodná 
vzdělávací opatření, sledování, hodnocení 
a propagaci v souladu s cíli školního 
projektu; 

c) vrátit jakoukoli podporu vyplacenou 
neprávem na dotyčná množství, pokud se 
zjistí, že tyto produkty/výrobky nebyly 
distribuovány dětem nebo nejsou 
způsobilé pro podporu Unie; 

d) vrátit jakoukoli podporu vyplacenou 
neprávem na doprovodná vzdělávací 
opatření a opatření v oblasti sledování, 
hodnocení a propagace, pokud se zjistí, 
že tato opatření nebo činnosti nebyly 
řádně provedeny; 

e) zpřístupnit na žádost příslušného orgánu 

                                                            
7)  Čl. 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40. 
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alespoň s jedním distributorem o dodávání 
produktů do škol nebo její úředně ověřenou kopii 
a doklad o zřízení bankovního účtu nebo jeho 
úředně ověřenou kopii.  

 
(8) Fond schválí žadatele, pokud splní 

podmínky stanovené v odstavcích 1 až 7. 
Součástí schválení žadatele je uvedení produktů, 
pro jejichž dodávky byl schválen. Fond zveřejní 
způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o 
žadateli, který byl schválen jako žadatel o 
podporu (dále jen „schválený žadatel“), a 
formulář určený pro přihlášení školy 
schválenému žadateli.  

náležité podklady; 
f) umožnit příslušnému orgánu provedení 

jakékoli potřebné kontroly, zejména 
prověření záznamů a fyzickou kontrolu. 

Pokud se žádosti o podporu týkají činností 
podléhajících postupům zadávání veřejných 
zakázek, mohou členské státy považovat 
schválení za udělené v případě, že závazky 
stanovené v prvním pododstavci jsou 
zahrnuty do podmínek pro účast v postupu 
zadávání veřejných zakázek. 

§ 9 odst. 1 
až 3 

 

Žádost o poskytnutí podpory na produkty  
 

(1) Žádost o poskytnutí podpory na 
produkty podává schválený žadatel za každý 
kalendářní měsíc školního roku9) (dále jen 
„dodávkové období“), v jehož průběhu přímo 
dodává nebo řídí dodávky produktů do škol.  
 

(2) Žádost o poskytnutí podpory na 
produkty doručí schválený žadatel Fondu na jím 
vydaném formuláři po skončení dodávkového 
období, ve lhůtě stanovené přímo použitelným 
předpisem Evropské unie10).  
 

(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory 
na produkty je kromě náležitostí uvedených v 
přímo použitelném předpise Evropské unie11) 

32017R0039 
 

Čl. 4 odst. 
1 až 4 

 

Žádosti o podporu, které podávají žadatelé 
o podporu 

1. Členské státy určí formu, obsah a četnost 
žádostí o podporu v souladu se svou strategií 
a pravidly stanovenými v odstavcích 2 až 6. 

2. Žádosti o podporu týkající se dodávky 
a distribuce produktů zahrnují alespoň tyto 
údaje: 

a) množství distribuovaných produktů podle 
skupin produktů a výrobků uvedených 
v čl. 23 odst. 3, 4, 5 a případně 7 nařízení 
(EU) č. 1308/2013; 

b) identifikační údaje a název a adresu nebo 
jedinečné identifikační číslo vzdělávacího 
zařízení nebo vzdělávacího orgánu, jimž 
byla tato množství distribuována; 

c) počet dětí zapsaných na daný školní rok 

                                                            
9)  Čl. 4 odst. 1 a 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39. 
10)  Čl. 4 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39. 
11)  Čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39. 
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také  
a) celkový přehled jednotlivých druhů dodaných 

produktů za dodávkové období a jejich 
množství, včetně ceny těchto produktů; 
uvedené údaje se předkládají v elektronické 
podobě, a 

b) celkový počet žáků, na které je žádáno o 
poskytnutí podpory na produkty za dodávkové 
období; uvedené údaje se předkládají v 
elektronické podobě.  

 

na jeho začátku ve školním zařízení nebo 
školních zařízeních, která mají přijímat 
produkty spadající do školního projektu 
během období, na něž se vztahuje žádost 
o podporu. 

 
3. Žádosti o podporu týkající se dodávky 
a distribuce produktů a doprovodných 
vzdělávacích opatření se mohou vztahovat na 
období od dvou týdnů po celý školní rok. 

 
4. Žádosti o podporu se podávají ve lhůtě tří 
měsíců od konce období, na které se vztahují, 
nebo v případě žádostí o podporu týkajících se 
sledování, hodnocení a propagace, ode dne 
dodání dotčeného materiálu nebo služeb. 

§ 9 odst. 4, 5  
7 až 9  

 

(4) Schválený žadatel podle § 6 odst. 1 
písm. a) připojí k žádosti o poskytnutí podpory na 
produkty  
a) přehled měsíčních dodávek produktů za 

každou školu, do které v daném dodávkovém 
období dodával produkty, 

b) oznámení školy o odstoupení od smlouvy o 
dodávání produktů v případě, že se dotčená 
škola rozhodla ukončit odběr produktů v 
průběhu školního roku, a 

c)  v případě, že nedodá pouze vlastní produkci 
nebo vlastní výrobky, tak doklady podle 
odstavce 5 písm. c) až e). 

 
(5) Schválený žadatel podle § 6 odst. 1 

písm. b) připojí k žádosti o poskytnutí podpory na 
produkty  
a) přehled měsíčních dodávek produktů za 

každou školu, do které v daném dodávkovém 

32017R0039 Čl. 4 odst. 
6 

6. Částky v žádostech o podporu se dokládají 
písemnými doklady, v nichž se uvádí cena 
dodaných produktů, materiálu nebo služeb, 
spolu s potvrzením nebo dokladem o zaplacení 
nebo rovnocenným dokladem. Členské státy 
upřesní, jaké doklady se na podporu žádostí 
o podporu předkládají. 
V případě žádostí o podporu na doprovodná 
vzdělávací opatření, sledování, hodnocení a 
propagace, obsahují doklady rovněž finanční 
rozpis podle jednotlivých činností a podrobné 
údaje o souvisejících nákladech. 
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období řídil dodávky produktů, 
b) oznámení školy o odstoupení od smlouvy o 

dodávání produktů v případě, že se dotčená 
škola rozhodla ukončit odběr produktů v 
průběhu školního roku, 

c) smlouvu o dodávání produktů do škol, nebo 
její kopii, uzavřenou mezi ním a distributorem, 
který začal dodávat produkty až v průběhu 
příslušného školního roku, pokud je žádost o 
poskytnutí podpory podávána za dodávkové 
období, ve kterém nový distributor začal 
dodávat produkty,  

d) soupis faktur vystavených distributorem za 
produkty uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až d) 
a dodané v příslušném dodávkovém období a 
uhrazených schváleným žadatelem ke dni 
podání žádosti o poskytnutí podpory12), v 
souladu s limity stanovenými v § 8 odst. 1 a 2, 
a 

e) kopii výpisu z bankovního účtu podle § 6 odst. 
5 prokazující uhrazení faktur podle písmene 
d). 

 
 (7) Schválenému žadateli podle § 6 odst. 

1 písm. a) se na produkty podle § 2 odst. 1 písm. 
a) až d), které pocházejí z jeho vlastní produkce, 
poskytne podpora ve výši částek uvedených 
v příloze č. 1 a 2 k tomuto nařízení. Na produkty 
podle § 2 odst. 1 písm. a) až d), které 
nepocházejí z jeho vlastní produkce, se mu 
poskytne podpora podle skutečně vynaložených 
nákladů, maximálně do výše částek uvedených 
v příloze č. 1 a 2 k tomuto nařízení.  

                                                            
12)  Čl. 4 odst. 6 a čl. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39. 
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(8) Schválenému žadateli podle § 6 odst. 

1 písm. b) se na produkty podle § 2 odst. 1 písm. 
a) až d) poskytne podpora podle skutečně 
vynaložených nákladů, maximálně do výše 
částek uvedených v příloze č. 1 a 2 k tomuto 
nařízení.  

 
(9) Schválenému žadateli podle § 6 odst. 

1 písm. a) a b) se na produkty podle § 2 odst. 1 
písm. e) poskytne podpora ve výši částek 
uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 

§ 10 odst. 1 
 

Žádost o poskytnutí podpory na doprovodná 
vzdělávací opatření  

 
(1) Schválený žadatel podává Fondu na 

jím vydaném formuláři ve lhůtě stanovené přímo 
použitelným předpisem Evropské unie10) žádost o 
poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací 
opatření za uplynulé období kalendářního roku  
a) od 1. září do 31. prosince,  
b) od 1. ledna do 31. března nebo 
c) od 1. dubna do 30. června.  

32017R0039 Čl. 4 odst. 
1 až 4 

 

Žádosti o podporu, které podávají žadatelé 
o podporu 

1. Členské státy určí formu, obsah a četnost 
žádostí o podporu v souladu se svou strategií 
a pravidly stanovenými v odstavcích 2 až 6. 
 

2. Žádosti o podporu týkající se dodávky 
a distribuce produktů zahrnují alespoň tyto 
údaje: 
a) množství distribuovaných produktů podle 

skupin produktů a výrobků uvedených 
v čl. 23 odst. 3, 4, 5 a případně 7 nařízení 
(EU) č. 1308/2013; 

b) identifikační údaje a název a adresu nebo 
jedinečné identifikační číslo vzdělávacího 
zařízení nebo vzdělávacího orgánu, jimž 
byla tato množství distribuována; 

c) počet dětí zapsaných na daný školní rok 
na jeho začátku ve školním zařízení nebo 
školních zařízeních, která mají přijímat 
produkty spadající do školního projektu 
během období, na něž se vztahuje žádost 
o podporu. 
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3. Žádosti o podporu týkající se dodávky 

a distribuce produktů a doprovodných 
vzdělávacích opatření se mohou vztahovat 
na období od dvou týdnů po celý školní rok. 
 

4. Žádosti o podporu se podávají ve lhůtě tří 
měsíců od konce období, na které se 
vztahují, nebo v případě žádostí o podporu 
týkajících se sledování, hodnocení 
a propagace, ode dne dodání dotčeného 
materiálu nebo služeb. 

§ 10 odst. 2 (2) Schválený žadatel připojí k žádosti o 
poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací 
opatření  
a) potvrzení školy o provedených doprovodných 

vzdělávacích opatřeních s uvedením počtu 
žáků této školy, kteří se doprovodných 
vzdělávacích opatření účastnili,  

b) soupis faktur vztahujících se k doprovodným 
vzdělávacím opatřením provedeným 
v příslušném období podle odstavce 1 a 
uhrazených schváleným žadatelem ke dni 
podání žádosti o poskytnutí podpory v 
souladu s limitem stanoveným v § 8 odst. 3 
nebo doklad prokazující výši vynaložených 
nákladů za doprovodná vzdělávací opatření,  

c) kopie výkazu práce a dokladů vztahujících se 
ke mzdovým nákladům schváleného žadatele 
souvisejících s provedeným doprovodným 
vzdělávacím opatřením a  

d) kopii výpisu z bankovního účtu podle § 6 odst. 
5 prokazující uhrazení faktur za doprovodná 
vzdělávací opatření podle písmene b).  

  

32017R0039 Čl. 4 odst. 
6 

6. Částky v žádostech o podporu se dokládají 
písemnými doklady, v nichž se uvádí cena 
dodaných produktů, materiálu nebo služeb, 
spolu s potvrzením nebo dokladem o zaplacení 
nebo rovnocenným dokladem. Členské státy 
upřesní, jaké doklady se na podporu žádostí 
o podporu předkládají. 
V případě žádostí o podporu na doprovodná 
vzdělávací opatření, sledování, hodnocení a 
propagace, obsahují doklady rovněž finanční 
rozpis podle jednotlivých činností a podrobné 
údaje o souvisejících nákladech. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJDCR8SJ)

aspi://module='ASPI'&link='478/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='478/2009%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='478/2009%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='478/2009%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'


15 
 

§ 5 odst. 5 a 
§ 11 

§ 5 
  

(5) Každé balení ovocné nebo zeleninové šťávy, 
ovocného protlaku, porcovaného nebo 
neporcovaného čerstvého ovoce nebo zeleniny a 
každé balení mléka a mléčných výrobků musí být 
označeno nápisem „Školní projekt“. 

 
§ 11 

Propagace 
  

(1) Fond zajistí tisk plakátu14) a předá ho 
schválenému žadateli.  
 
(2) Schválený žadatel zajistí, aby každá škola, se 
kterou má uzavřenou smlouvu o dodávání 
produktů, používala plakát Evropské unie „Školní 
projekt“ v souladu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie14). 

32013R1308 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32017R0040 
 

Čl. 23a 
odst. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 12 

8. Členské státy účastnící se školního projektu 
propagují v prostorách škol nebo na jiných 
relevantních místech svou účast v projektu a 
skutečnost, že se jedná o projekt finančně 
podporovaný Unií. Členské státy mohou 
využívat jakékoliv vhodné prostředky k 
propagaci, jež mohou zahrnovat plakáty, 
specializované internetové stránky, grafické 
informační materiály, jakož i informační a 
osvětové kampaně. Členské státy zajistí 
přidanou hodnotu a zviditelnění školního 
projektu Unie v souvislosti s poskytováním 
jiných jídel ve vzdělávacích zařízeních. 
 

Propagace 
Členské státy mohou pro účely čl. 23a odst. 8 
nařízení (EU) č. 1308/2013 využít plakát 
splňující minimální požadavky stanovené 
v příloze tohoto nařízení, který musí být trvale 
umístěn na dobře viditelném místě u hlavního 
vchodu do zúčastněného vzdělávacího 
zařízení.  

 

                                                            
14) Čl. 12 a příloha nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

 
Název předpisu EU 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 
(32013R1308)  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 
17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se 
zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) 
č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/791 
(32016R0791) 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/791 ze dne 11. 
května 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a (EU) 
č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, 
banánů a mléka do vzdělávacích zařízení 

Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 (32013R1370) Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se 
určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v 
souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty 

Nařízení Rady (EU) 2016/795 (32016R0795) Nařízením Rady (EU) 2016/795 ze dne 11. dubna 2016, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se 
stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou 
organizací trhů se zemědělskými produkty 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/40 
(32017R0040)  

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/40 ze 
dne 3. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na 
dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a 
mění nařízení (EU) č. 907/2014 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2017/39 (32017R0039)  PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/39 ze dne 3. listopadu 
2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro uplatňování nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde 
o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka 
do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení (EU) č. 907/2014 
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