
1 
 

VI. 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
 
 
Ustanovení 

návrhu 
novely 

nařízení 
vlády č. 
478/2009 

Sb. 

Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

Poznámka 
pod čarou 

č. 1 

2.  V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Nařízení 
Komise (ES) č. 288/2009 ze dne 7. dubna 2009, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu 
Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a 
výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve 
vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce 
do škol“, v platném znění.“ nahrazuje větami 
„Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
2016/247 ze dne 17. prosince 2015, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na 
dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z 
ovoce, zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce 
a zelenina do škol“. Prováděcí nařízení Komise č. 
(EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, 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.“. 

 

32016R0247 
32016R0248 

x Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2016/247 ze dne 17. prosince 2015, kterým se 

doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na 
dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z 

ovoce, zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce 
a zelenina do škol“. 

 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/248 ze dne 
17. prosince 2015, 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. 
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§ 3 odst. 1 11.  V § 3 odst. 1 se slova „pro dodávání produktů“ 
nahrazují slovy „žadatele o podporu“ 
a slova „čl. 6 odst. 2 písm. e) bodu i) nařízení 
Komise (ES) č. 288/2009“ se nahrazují slovy „čl. 5 
odst. 2 písm. e) nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 2016/247“. 

 

32016R0247 Čl. 5 
odst. 2 

písm. e) 

Článek 5 
Obecné podmínky pro poskytnutí podpory a výběr 

žadatelů o podporu 
2.   Členské státy mohou žadatele o podporu 
vybírat z těchto subjektů: 
a) vzdělávací zařízení; 
b) vzdělávací orgány; 
c) dodavatelé a/nebo distributoři produktů; 
d) organizace jednající jménem jednoho nebo více 
vzdělávacích zařízení nebo vzdělávacích orgánů 
a zvlášť zřízené za tímto účelem; 
e) jakýkoli jiný veřejný nebo soukromý subjekt, 
který se podílí na řízení a provádění některé 
z činností uvedených v odstavci 1. 

§ 3 odst. 7 16.  V § 3 odst. 7 se slova „(čl. 5 odst. 1 nařízení 
Komise (ES) č. 288/2009)“ nahrazují slovy „podle 
čl. 4 odst. 1 nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 2016/247.“.  

 

32016R0247 Čl. 4 
odst. 1 

Článek 4 
Způsobilé náklady 

 
1. Pro podporu Unie jsou způsobilé níže uvedené 
náklady: 
a) náklady na produkty dodávané v rámci projektu 
a distribuované dětem ve vzdělávacích zařízeních 
uvedených v článku 22 nařízení (EU) 
č. 1308/2013, včetně nákladů na nákup, pronájem, 
nájem a leasing vybavení používaného při 
dodávkách a distribuci produktů podle strategie 
členského státu; 
b) tyto související náklady, které přímo souvisejí 
s realizací projektu: 
i) náklady související s povinností členského státu 
provádět sledování a hodnocení podle článku 8 
tohoto nařízení; 
ii) náklady na propagaci projektu, které jsou přímo 
zaměřeny na informování širší veřejnosti 
o projektu, včetně: 
- nákladů na plakát podle článku 10 tohoto 
nařízení, 
- nákladů na informační kampaně prostřednictvím 
vysílání, elektronické komunikace, novin 
a podobných komunikačních prostředků, 
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- nákladů na informační setkání, konference, 
semináře a workshopy zaměřené na informování 
širší veřejnosti o projektu a podobných událostech, 
- nákladů na informační a propagační materiály, 
jako jsou dopisy, letáky, brožury, upomínkové 
předměty a podobně; 
iii) náklady na doprovodná opatření podle čl. 2 
odst. 2 tohoto nařízení, včetně: 
- nákladů na organizaci ochutnávek, organizaci 
a provádění zahrádkářských setkání, pořádání 
exkurzí do zemědělských podniků a podobné 
činnosti zaměřené na to, aby si děti vytvořily 
kontakt se zemědělstvím, 
- nákladů na opatření, jejichž cílem je vzdělávat 
děti v oblastech zemědělství, zdravých 
stravovacích návyků a environmentálních otázek 
týkajících se produkce, distribuce a spotřeby ovoce 
a zeleniny. 

§ 4a odst. 2 
písm. b)  

25.  V § 4a odst. 2 písm. b) se slova „kopie faktur s 
popisem provedeného doprovodného opatření,“ 
zrušují a za slova „§ 3 odst. 10“ se vkládají slova 
„nebo doklad prokazující výši vynaložených 
nákladů za doprovodná opatření“. 

32016R0248 Čl. 4 
odst. 7 

Článek 4 
Žádosti o podporu, které podávají žadatelé 

o podporu 
 
7. Částky v žádostech o podporu se dokládají 
písemnými doklady, v nichž je uvedena 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. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

Název předpisu EU 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247 (32016R0247)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 ze dne 17. prosince 
2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a 
zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a 
zelenina do škol“. 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2016/248 (32016R0248) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, 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  
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