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Zásady, 

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací 

pro rok 2023 

na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., 

o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 

č. j. MZE-39399/2022-13111 

Část A 
Obecné podmínky 

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) na základě § 1, § 2 a § 2d zákona 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady pro 
rok 2023, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací financovaných 
výhradně z národních zdrojů (dále jen „Zásady“), a to v návaznosti na přímo 
použitelné předpisy Evropské unie: 

Hlava VII Kapitola 1 oddíl 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

Nařízení Komise (EU) č. 702/2014, kterým se v souladu s čl. 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích 
zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem 
(dále jen „nařízení Komise (EU) č. 702/2014“), 

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014“), 

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis (dále jen „nařízení Komise (EU) 
č. 1407/2013“), 

Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (dále jen „nařízení 
Komise (EU) č. 1408/2013“), 

Nařízení Komise (EU) č. 717/2014, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury (dále jen 
„nařízení Komise (EU) č.717/2014“), 

Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve 
venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (2014/C 204/01) (dále jen „AGRI 
pokyny“), 

Pokyny Evropské unie pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu 
a akvakultury (2015/C 217/01) (dále jen „FISH pokyny“), 

Při poskytování dotací se postupuje v souladu s Pokyny Evropské unie ke státní 
podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 
2014 až 2020 (2014/C 204/01), bodu 724 a 725, 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 
2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně 
nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 104/2000, 
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 ze dne 7. července 2021, 
kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení 
(EU) 2017/1004. 
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1. Žádost o dotaci 

a) Žádost o dotaci včetně příloh podává osoba (dále jen „žadatel“), která splňuje 
podmínky stanovené u jednotlivých programů, Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři prostřednictvím 
Portálu farmáře Fondu. 

b) Žadatel podá žádost o dotaci v termínu určeném pro příslušný dotační program. 
Připadne-li konec termínu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem 
lhůty nejbližší následující pracovní den. 

c) Žádost o dotaci se podává samostatně za každý dotační program/podprogram, 
pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak. 

d) U dotačních programů zakládajících veřejnou podporu ve smyslu článku 107 
odst.1 Smlouvy o fungování EU, u kterých je dána povinnost plnit motivační 
účinek (dále jen „dotační programy s motivačním účinkem“), se žádost o dotaci 
podává před zahájením činnosti nebo zahájením práce na projektu, v souladu 
s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014, čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 
nebo bodem 3.4 kapitoly 3 AGRI pokynů nebo čl. 3.6 FISH pokynů. 

e) Není-li u příslušného dotačního programu uvedeno jinak, podávají se veškeré 
povinné přílohy k žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře Fondu. 
Originály veškerých povinných příloh k žádosti o dotaci jsou uchovávány 
žadatelem k případné kontrole. 

2. Podmínky poskytnutí dotace 

a) Dotaci lze poskytnout na základě podané žádosti o dotaci pouze žadateli, který 
splňuje obecné podmínky a podmínky pro příslušný dotační program. 

b) Žadatelem nemůže být subjekt, který nemá trvalý pobyt, případně sídlo na území 
České republiky nebo neprokáže, že oprávněně podniká na území České 
republiky. 

c) Žadatelem nemůže být společnost vzniklá podle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a organizační složka státu. 
Dále žadatelem nemohou být subjekty v působnosti Ministerstva obrany, 
Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva 
vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, kromě níže uvedených: Česká zemědělská univerzita v Praze, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, 
Veterinární univerzita Brno, Krajské školní hospodářství České Budějovice, 
Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, 
Vodňany, veřejné výzkumné ústavy, veřejné organizace zabývající se správou 
veřejného majetku, střední školy, školní podniky, školní statky a školní 
hospodářství (popř. subjekt, do jehož organizační struktury jsou začleněny) 
poskytující praktickou výuku žákům ve skupině oborů – 29 Potravinářství, 41 
Zemědělství a lesnictví a 43 Veterinářství, pokud není u jednotlivých programů 
uvedeno jinak. 

d) Žadatelem nemůže být subjekt, který obdržel v příslušném roce na účel 
a na předmět, pro který je požadována dotace, úvěr s podporou Podpůrného 
a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. (dále jen „PGRLF“) nebo dotaci 
či příspěvek z rozpočtu kapitoly MZe, dotaci z jiných rozpočtových kapitol 



6 

státního rozpočtu, dotaci z rozpočtu státního fondu nebo dotaci z rozpočtu 
územního samosprávného celku nebo fondů EU, pokud není u jednotlivých 
programů uvedeno jinak. 

e) Na žadatele nesmí být od data podání Žádosti o dotaci vydáno soudem 
rozhodnutí o úpadku a způsobu jeho řešení podle zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

f) Žadatelem nemůže být subjekt, který je podnikem v obtížích ve smyslu článku 2 
odst. 14 nařízení Komise (EU) č. 702/2014, resp. článku 2 odst. 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014, resp. bodu (35) odst. 15 AGRI pokynů.  

g) Žadatelem nemůže být subjekt, vůči němuž je vystaven dosud nesplacený 
inkasní příkaz k navracení podpory v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž byla 
podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem. 

h) U dotačních programů, u kterých se podpora poskytuje podle nařízení Komise (EU) 
č. 702/2014 nebo nařízení Komise (EU) č. 651/2014 nebo AGRI pokynů nebo FISH 
pokynů, je žadatel povinen se zařadit do kategorie mikropodniků, malých, středních 
nebo velkých podniků, mimo dotačního programu 9.F.e. Regionální přenos informací 
a 9.F.i. Odborné konzultace (podpora se vyplácí subjektu zajišťujícímu předávání 
znalostí a informační akce/poskytovateli poradenských služeb, nikoliv mikropodniku, 
malému nebo střednímu podniku působícímu v odvětví zemědělství). Při posuzování 
velikosti podniku žadatel postupuje podle definice uvedené v příloze I nařízení 
Komise (EU) č. 702/2014 a také podle Uživatelské příručky k definici malých 
a středních podniků vydané Evropskou komisí 
(https://data.europa.eu/doi/10.2873/4104). Velké podniky dále musí v žádosti 
o dotaci popsat situaci, jež by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, 
tedy hypotetický srovnávací scénář nebo uvést alternativní projekt nebo činnost 
a předložit písemné doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání uvedené 
v žádosti o dotaci. 

i) Dotace se stanovuje na základě sazby (dále „dotace sazbová“), nebo dle 
skutečně vynaložených uznatelných nákladů (dále „dotace nákladů“), a to 
v rozsahu uvedeném v jednotlivých programech. 

j) Výše dotace je stanovena na základě žadatelem předloženého formuláře 
s doklady prokazujícími nárok na dotaci, pokud není u jednotlivých programů 
uvedeno jinak. 

k) U dotačních programů nebo podprogramů, případně předmětů dotace, u kterých 
je uvedeno „výše dotace do“, bude všem žadatelům poskytnuta stejná výše 
sazby nebo stejná výše procent. 

l) Plátce DPH může uplatnit nárok na odpočet daně z prokázaných nákladů 
použitých v rámci své ekonomické činnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména podle ustanovení § 72 
až § 79 uvedeného zákona. Při uskutečňování ekonomické činnosti se prokázané 
náklady hradí v úrovni včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
pro neplátce DPH a v úrovni bez DPH u plátců. U nákladů použitých mimo 
ekonomickou činnost se prokazatelné náklady hradí v úrovni včetně DPH, pokud 
není u konkrétního dotačního programu uvedeno jinak.  

https://data.europa.eu/doi/10.2873/4104
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m) Uznatelné náklady musí být uhrazeny do konce termínu příjmu dokladů 
prokazujících nárok na dotaci, pokud není u konkrétního dotačního programu 
uvedeno jinak. 

n) Pokud je platba provedena v jiné měně než CZK a kurz nebude uveden na 
dokladu prokazujícím uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů, 
žadatel použije kurz České národní banky (kurz devizového trhu) platný v den 
odečtu částky z bankovního účtu žadatele. 

o) Pokud žadatel u dotačních programů s motivačním účinkem nepodá žádost 
o dotaci podle bodu 1 písm. d) před zahájením činnosti nebo zahájením práce 
na projektu, Fond žádost o dotaci zamítne. 

p) V případě pozdního podání Žádosti o dotaci bude žadateli krácena dotace 
následujícím způsobem: 

I. v případě prodlení do 15 kalendářních dní včetně o 3 %,  

II. v případě prodlení od 16 do 30 kalendářních dní včetně o 5 %. 

V případě delšího prodlení bude Žádost o dotaci zamítnuta.  

U dotačních programů s motivačním účinkem musí být i v případě pozdního 
podání Žádosti o dotaci splněna podmínka zahájení činnosti nebo práce na 
projektu až po podání Žádosti o dotaci. Jinak bude Žádost o dotaci zamítnuta. 

Těmito ustanoveními není dotčen bod 2., písm. m) Obecné části Zásad. 

q) Zadávání veřejných zakázek je upraveno zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

Žadatel, který je zadavatelem podle § 4 ZZVZ, postupuje podle tohoto zákona, 
tj. zodpovídá za řádné provedení zadávacího řízení a jeho průběh náležitě 
dokladuje podle tohoto zákona. 

V případě porušení podmínek vyplývajících ze ZZVZ, nebudou žadateli uznány 
veškeré náklady vztahující se na daňové doklady k příslušné veřejné zakázce. 

r) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje na žádosti o dotaci jsou 
úplné a pravdivé a že účel, na který mu bude poskytnuta dotace, splní v rozsahu 
a do termínu, který je určen Zásadami. 

s) Dotaci nelze poskytnout v případě, pokud bylo ze strany žadatele či s jeho 
vědomím třetí osobou podáno nepravdivé prohlášení nebo nepravdivý důkaz 
a/nebo v případě, že žadatel vlastní nedbalostí neposkytl potřebné informace 
a/nebo v případě, že podmínky stanovené pro získání dotace žadatel vytvoří tak, 
aby získal výhodu, která není v souladu s cíli a podmínkami Zásad.  

t) Opatření související s ruskou agresí na Ukrajině:  

a) v souladu s čl. 5l odst. 1 nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem 
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, se zakazuje 
poskytovat přímou či nepřímou podporu, včetně financování a finanční pomoci 
nebo jakékoli jiné výhody plynoucí z programu Unie, Euratomu nebo 
vnitrostátního programu členského státu a zakázek ve smyslu nařízení (EU, 
Euratom) 2018/1046, jakékoli právnické osobě, subjektu nebo orgánu 
usazenému v Rusku, které jsou z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod 
veřejnou kontrolou, 
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b) každý zadavatel veřejné zakázky musí ověřit, že vybraný dodavatel pro plnění 
veřejné zakázky není osobou, na niž by se vztahovaly (i) sankční režimy 
zavedené Evropskou unií na základě nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 
17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 
a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících 
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině, stejně jako na základě nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 
18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi 
a některým představitelům Běloruska,  a dále (ii) české právní předpisy, 
zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném 
znění, navazující na nařízení EU uvedená v tomto odstavci, přičemž se tento 
zákaz vztahuje i na všechny poddodavatele vybraného dodavatele, 

c) v případě nadlimitních veřejných zakázek musí zadavatel veřejné zakázky, 
mimo podmínek uvedených v písm. b), také ověřit, že vybraný dodavatel pro 
plnění veřejné zakázky, na základě čl. 5k odst. 1 nařízení Rady (EU) 2022/576 
ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 
na Ukrajině, není:  

a. ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku; 

b. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % 
přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a. 
tohoto odstavce, přičemž podíly těchto subjektů se sčítají nebo 

c. fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají 
jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a. 
nebo b. tohoto odstavce, 

přičemž se tento zákaz vztahuje i na všechny poddodavatele vybraného 
dodavatele, pokud jejich plnění představuje více než 10 % hodnoty zakázky. 

3. Změny žádosti o dotaci, změna žadatele 

a) Žadatel může od podání žádosti o dotaci až do vydání rozhodnutí svou žádost 
o dotaci změnit či upravit, přičemž výše dotace je stanovena na základě 
žadatelem předloženého formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci, 
pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak. Po oznámení či zahájení 
kontroly na místě není změna nebo doplnění žádosti o dotaci (předmětu dotace) 
přípustná. 

b) Jestliže žadatel zemřel nebo zanikl a právní nástupce žadatele pokračuje 
v zahájeném řízení o žádosti o dotaci, oznámí právní nástupce žadatele tuto 
skutečnost Fondu. 

c) Jestliže dojde k převodu obchodního závodu v době zahájeného řízení o žádosti 
o dotaci nebo v době trvání plnění podmínek dotace, oznámí nabyvatel tuto 
skutečnost Fondu. 

d) Změnu žadatele a zásah vyšší moci a mimořádných okolností v případě 
dotačních programů, u kterých je to ve znění jejich podmínek uvedeno, žadatel 
oznamuje Fondu prostřednictvím Portálu farmáře na formuláři k tomu určeném 
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(Ohlášení vyšší moci, Ohlášení změny žadatele) a doloží k tomu příslušné 
doklady. 

4. Doložení dokladů prokazujících nárok na dotaci 

a) Doklady stanovené pro jednotlivé programy, které prokazují nárok na dotaci, 
podá žadatel Fondu prostřednictvím formuláře přes Portál farmáře Fondu ve 
lhůtě stanovené pro jednotlivé programy. Připadne-li konec termínu na sobotu, 
neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. 

b) U dotačních programů s motivačním účinkem, u kterých žadatel podal nebo podá 
Fondu žádost o dotaci v roce 2022, doručí žadatel Fondu doklad prokazující 
nárok na dotaci dle těchto Zásad. 

c) U dotačních programů s motivačním účinkem, u kterých žadatel podal nebo podá 
Fondu žádost o dotaci podle Zásad pro rok 2022, podá žadatel doklady 
prokazující nárok na dotaci dle těchto Zásad. 

d) Není-li u příslušného dotačního programu uvedeno jinak, podávají se veškeré 
povinné přílohy k dokladům prokazujícím nárok na dotaci prostřednictvím Portálu 
farmáře Fondu. Originály veškerých povinných příloh k dokladům prokazujícím 
nárok na dotaci uchovává žadatel. 

e) K dokladům prokazujícím nárok na dotaci doručeným Fondu po stanovené lhůtě 
se nepřihlíží. 

f) U dotačních programů, u kterých je žadatel zadavatelem podle ZZVZ, podá 
žadatel prostřednictvím Portálu farmáře příslušné doklady podle tohoto zákona. 

5. Kontrola dodržování Zásad 

a) Před poskytnutím dotace provádí Fond administrativní kontrolu žádosti o dotaci, 
dokladů prokazujících nárok na dotaci a u vybraných žadatelů kontrolu na místě 
k ověření plnění podmínek dotace. Po poskytnutí dotace provádí Fond nebo 
specializovaný kontrolní subjekt u vybraných žadatelů kontrolu na místě z důvodu 
ověření naplnění účelu, pro který byla dotace poskytnuta. 

b) Pokud žadatel neumožní kontrolu některé z podmínek pro poskytnutí dotace, 
považuje se tato podmínka za nesplněnou. 

c) Pokud žadatel nebo jeho zástupce zabrání provedení kontroly na místě před 
vydáním rozhodnutí, Fond žádost o dotaci zamítne. 

d) Pokud žadatel nebo jeho zástupce zabrání provedení kontroly na místě po vydání 
rozhodnutí a vyplacení dotace, Fond zahájí řízení o vrácení již poskytnuté 
dotace. 
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6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

a) Při poskytování dotací postupuje Fond podle zákona o zemědělství, zákona 
o Státním zemědělském intervenčním fondu, správního řádu, Zásad 
a příslušných právních předpisů EU. 

b) Na dotaci není právní nárok. 

c) Fond řízení o dotaci zastaví v případě: 

I. že nebudou pro příslušný rok na dotační program vyčleněny finanční 
prostředky ze státního rozpočtu České republiky; 

II. zemře-li žadatel nebo zanikl-li subjekt před vydáním rozhodnutí, pokud v řízení 
nepokračují právní nástupci (splňující podmínky právního nástupnictví 
uvedené v § 2g odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů). 

d) Fond žádost o dotaci zamítne v případě, že nebudou splněny podmínky uvedené 
v příslušných předpisech dle písmene a) tohoto bodu. 

e) Dotace se poskytuje převodem na bankovní účet uvedený žadatelem v žádosti 
o dotaci. 

7. Vrácení dotace 

Fond s žadatelem zahájí řízení o vrácení již poskytnuté dotace v případě, že: 

I. Fond zjistí, že dotace byla žadateli poskytnuta na základě uvedení neúplných 
nebo nepravdivých údajů; 

II. Fond zjistí, že žadatel nesplnil nebo porušil obecné podmínky nebo podmínky 
stanovené pro příslušný dotační program, nebo že nedošlo k naplnění účelu, 
pro který byla dotace poskytnuta. 

8. Závěrečná ustanovení 

Fond je povinen zaznamenávat do centrálního evidenčního systému veřejných 
podpor údaje o veřejné podpoře poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) 
č. 702/2014, č. 651/2014, pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích 
zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, pokynů 
pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury, a to do 6 měsíců 
ode dne poskytnutí této podpory. Tato povinnost se vztahuje na každou jednotlivou 
podporu, která přesáhne částku 60 000 EUR u příjemců z odvětví zemědělské 
prvovýroby, částku 30 000 EUR u příjemců z odvětví rybolovu a akvakultury či částku 
500 000 EUR u příjemců ze všech ostatních odvětví. 

Fond si vyhrazuje právo na základě rozhodnutí MZe z důvodu nedostatku finančních 
prostředků příslušný dotační program nerealizovat. 

V odůvodněných případech může MZe provést zpřesnění těchto Zásad v průběhu 
roku. 
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9. Výklad zkratek 

Pro účely Zásad se rozumí: 

a) DPB – díl půdního bloku, 
b) FO – fyzická osoba, 
c) HPK – hlavní plemenná kniha, 
d) IZR – Integrovaný zemědělský registr, 
e) KD – kontrola dědičnosti, 
f) KU – kontrola užitkovosti, 
g) LPIS – Registr půdy – evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, 
h) nařízení (EU) č. 508/2014 – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 508/2014, o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení 
Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011, 

i) NOPRM – Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího 
materiálu ovocných rostlin, révy a chmele v České republice od hospodářsky 
významných škodlivých organismů rostlin, 

j) PK – plemenná kniha, 
k) PO – právnická osoba, 
l) SISPO – Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce, 
m) správní řád – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
n) ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 
o) VJ – výsevní jednotka, 
p) ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, 
q) zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu - zákon č. 256/2000 Sb. 

o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších 
předpisů, 

r) zákon č. 252/1997 Sb. – zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, 

s) zákon č. 89/2012 Sb. – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, 

t) zákon č. 99/2004 Sb. – zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších 
předpisů, 

u) zákon č. 110/1997 Sb. – zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, 

v) zákon č. 154/2000 Sb. – zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě 
a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

w) zákon č. 166/1999 Sb. – zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, 

x) zákon č. 219/2003 Sb. – zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva 
a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva 
a sadby), ve znění pozdějších předpisů, 

y) zákon č. 242/2000 Sb. – zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství 
a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, 



12 

z) zákon č. 246/1992 Sb. – zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 
ve znění pozdějších předpisů, 

aa) zákon č. 254/2001 Sb. – zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

bb) zákon č. 262/2006 Sb. – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, 

cc) zákon č. 561/2004 Sb. – zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

dd) zákon č. 134/2016 Sb. - zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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Část B 

Dotační programy 

1.D. Podpora včelařství 

1   Účel 

Zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. 

2   Předmět dotace 

Včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. 

3   Žadatel 

Uznané chovatelské sdružení včely medonosné kraňské (dále jen „UCHS“) podle 
zákona č. 154/2000 Sb., zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských 
zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „plemenářský zákon“), 
jehož prostřednictvím se poskytuje dotace konečným příjemcům. Z dotace žadatel 
obdrží 5 % z celkové vyčleněné částky za účelem zajištění administrace. 

4   Konečný příjemce 

Chovatel včel na území ČR bez ohledu na jeho členství v UCHS, který má evidovaná 
včelstva podle plemenářského zákona. 

Podpora pro chovatele včel, který chová více než 150 včelstev (profesionální 
chovatel včel) dle PNK č. 2015/1368, příloha, odst. 3, bod ii), bude poskytnuta 
v režimu de minimis tj. podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví 
zemědělství. Dle nařízení čl. 6. odst. 4 NK 1408/2013 je nutné uchovávat doklady 
týkající se obdržené podpory de minimis po dobu minimálně 10 let. 

Profesionální chovatel včel může samostatně doložit Čestné prohlášení de minimis 
prostřednictvím Portálu farmáře Fondu. 

5   Výše dotace 

Do 180 Kč včetně na jedno včelstvo splňující předmět podpory. 

6   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Podávání a administrace žádosti o dotaci se řídí platnými Zásadami, kterými se 
stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023. 

b) Zazimovaným včelstvem se pro účely této dotace rozumí plnohodnotné včelstvo, 
schopné přezimovat, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 
39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává) a evidované v ústřední evidenci včel na 
chovatele podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených 
plemenářským zákonem (dále jen „ústřední evidence“). 

c) Žadatel vypracuje do 31. 5. 2023 postup pro chovatele včel pro podávání 
požadavků na poskytnutí dotace. Po schválení příslušným odborem MZe ho 
zveřejní do 30. 6. 2023 na webových stránkách. Uvedený postup pro podávání 
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požadavků na poskytnutí dotace je závazný i pro chovatele včel, kteří nejsou 
členy v UCHS. 

d) Žadatel je povinen zahrnout do jmenných seznamů chovatelů včel všechny 
požadavky na poskytnutí dotace podané mu od chovatele včel do 15. 10. 2023.  

e) Žadatel je oprávněn v nezbytném rozsahu prostřednictvím Fondu čerpat 
informace z ústřední evidence vedené podle plemenářského zákona pro ověření 
údajů v žádosti. 

f) Fond poskytne dotaci s ohledem na počet zazimovaných včelstev evidovaných 
v ústřední evidenci. 

g) Zjistí-li Fond, že počet zazimovaných včelstev evidovaný v ústřední evidenci je 
vyšší než počet, který uvedl chovatel včel v požadavku na poskytnutí dotace, 
zahrne do výpočtu výše dotace počet uvedený v požadavku. 

h) Zjistí-li Fond, že počet zazimovaných včelstev evidovaný v ústřední evidenci je 
nižší než počet, který chovatel včel uvedl v požadavku na poskytnutí dotace, 
zahrne do výpočtu výše dotace počet evidovaný v ústřední evidenci. 

7   Termín podání žádosti o dotaci 

Žádost musí být podána do 15. 11. 2023. 

8   Přílohy k žádosti o dotaci 

a) rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení (v elektronické podobě), 

b) jmenný seznam chovatelů včel s počtem zazimovaných včelstev do 150 včetně 
(v elektronické podobě), 

c) jmenný seznam chovatelů včel s počtem zazimovaných včelstev nad 150 
(v elektronické podobě), 

d) požadavky na poskytnutí dotace od každého profesionálního chovatele včel 
včetně přílohy Čestné prohlášení o podporu v režimu de minimis (v elektronické 
podobě). 
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1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, 
chmelnicích, vinicích a ve školkách  

1   Účel dotace 

Zvýšení konkurenceschopnosti žadatele a kvality ovoce, chmele, vinných hroznů 
a školkařských výpěstků. 

2   Předmět dotace 

Vybudování funkční kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích nebo 
ve školkách na pozemcích v užívání žadatele mimo území hlavního města Prahy. 

3   Žadatel 

Zemědělský podnikatel, tj. FO nebo PO, která podniká v zemědělské výrobě 
v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství. 

Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny všem podnikům bez ohledu na 
jejich velikost. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dříve investiční). 

Výše dotace: do 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících 
s předmětem dotace, maximálně však do 72 000 Kč/ha plochy vybudované funkční 
kapkové závlahy. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Kapková závlaha musí být vybudována na pozemcích v užívání žadatele/příjemce 
dotace. 

b) Pozemky musí mít žadatel/příjemce dotace v užívání nejpozději od data příjmu 
dokladů prokazujících nárok na dotaci do 31. 12. 2030. 

c) V případě ploch ovocných sadů, chmelnic, vinic nebo školek evidovaných v LPIS 
musí být jako uživatel DPB v LPIS veden žadatel/příjemce dotace nejpozději 
od data příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci do 31. 12. 2030. 

d) Žadatel/příjemce dotace musí hospodařit s kapkovou závlahou nejpozději od data 
příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci do 31. 12. 2030. Za nesplnění 
podmínky se nepovažuje zásah vyšší moci nebo mimořádných okolností. Případy 
zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností musí žadatel/příjemce dotace 
bezodkladně oznámit. 

e) V rámci investice existuje nebo je zavedeno měření spotřeby vody umožňující 
měřit spotřebu vody na úrovni dané investice. Měření spotřeby vody může být 
zajištěno přímo zařízením na měření spotřeby vody, nebo v případě povolení 
vodoprávního úřadu také nepřímo (například přepočtem na základě spotřeby 
elektrické energie). 

f) U školek se dotace vztahuje na plochy určené k produkci školkařských výpěstků 
určených k výsadbě ovocných sadů, chmelnic, vinic a k produkci školkařských 
výpěstků okrasných školek a lesních školek. 
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g) U školek lze kapkovou závlahu s ohledem na pěstitelskou technologii po vydání 
rozhodnutí přemisťovat na jiné pozemky v užívání příjemce dotace. V případě 
ploch školek evidovaných v LPIS, příjemce dotace nahlásí DPB, kam bude 
kapková závlaha přemístěna. V případě ploch školek, které nejsou evidovány 
v LPIS, příjemce dotace nahlásí číslo parcely a katastrální území, kam bude 
kapková závlaha přemístěna. Funkční kapková závlaha musí být umístěna na 
pozemcích v užívání žadatele/příjemce dotace v každém roce v období let 2023 - 
2030. V roce 2023 musí být umístěna nejpozději do 30. 11. 2023. V období let 
2024 –2030 musí být funkční kapková závlaha umístěna na pozemcích v užívání 
příjemce dotace v každém roce, a to minimálně v období od 15. 5. do 31. 8. 
příslušného roku. Příjemce dotace musí přemístění kapkové závlahy na jiné 
pozemky (na jiný DPB, nebo na jinou parcelu) v užívání příjemce dotace v období 
let 2024 - 2030 nahlásit do 1. 5. příslušného roku. 

h) Snížení plochy vybudované kapkové závlahy od roku následujícího po roce, ve 
kterém byly přijaty doklady prokazující nárok na dotaci, do 5,00 % ze schválené 
výměry vybudované kapkové závlahy nebude považováno za nesplnění 
podmínky. 

i) Čerpat současně dotaci na stejný předmět dotace z programu 1.I. a Programu 
129 310 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – 
závlahy“ není přípustné. 

j) Žadatel, který je zároveň velkým podnikem, musí prokázat, že má podpora 
motivační účinek, a to také ve smyslu přiměřenosti podpory, tedy že poskytnutá 
podpora odpovídá čistým dodatečným nákladům (vícenákladům) v případě, že by 
podpora nebyla poskytnuta a že poskytnutá podpora nezvýší vnitřní míru 
návratnosti projektu (IRR) nad běžnou míru v porovnání s jinými obdobnými 
projekty (tj. že je projekt přiměřeně ziskový). V žádosti o dotaci proto musí žadatel 
popsat situaci, která by nastala, pokud by dotace nebyla poskytnuta (hypotetický 
srovnávací scénář) a předložit doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání 
uvedené v žádosti. Žadatel (velký podnik) musí za tímto účelem v žádosti o dotaci 
porovnat vnitřní míru návratnosti projektu (IRR) s běžnou mírou návratnosti 
u obdobných investičních projektů realizovaných v období posledních 3 let 
a doložit v této souvislosti nezbytné informace, kalkulace finančních ukazatelů 
apod., ze kterých popsaná situace vychází. Pokud žadatel v období posledních 
3 let nerealizoval žádné obdobné investiční projekty, porovná vnitřní míru 
návratnosti projektu s náklady kapitálu podniku jako celku. 

k) Pokud žadatel provádí vybudování kapkové závlahy vlastními silami a není 
realizováno službou, jsou náklady pro ruční práci a práci mechanizačních 
prostředků uznatelné ve výši 80 808 Kč/ha. 

6   Žádost o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 začíná 1. 10. 2022 a končí 30. 9. 2023. 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2024 začíná 1. 10. 2023 a končí 30. 9. 2024. 

6a   Motivační účinek 

Realizace předmětu dotace musí být zahájena po podání žádosti o dotaci. 
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7   Přílohy k žádosti o dotaci 

Prohlášení o zařazení podniku, které se dokládá prostřednictvím Portálu farmáře 
Fondu (sekce „Ostatní podání“ – „Průřezové přílohy“). 

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci pro rok 2023 začíná 
1. 10. 2023 a končí 30. 11. 2023. 

Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení realizace 
předmětu dotace. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) V případě ploch ovocných sadů, chmelnic, vinic nebo školek evidovaných v LPIS 
a zároveň v případě, že kapková závlaha byla vybudována pouze na části výměry 
příslušného DPB, ortofotomapa z LPIS příslušného DPB, v odpovídajícím měřítku, 
s vyznačením konkrétní části DPB, na které byla kapková závlaha vybudována. 

b) V případě ploch školek, které nejsou evidovány v LPIS, a zároveň v případě, 
že kapková závlaha byla vybudována pouze na části výměry příslušné parcely, 
katastrální mapa příslušné parcely, v odpovídajícím měřítku, s vyznačením konkrétní 
části parcely, na které byla kapková závlaha vybudována, ze které bude patrné 
číslo parcely, název katastrálního území, hranice parcely a měřítko mapy. 

c) Platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle 
zákona č. 254/2001 Sb., nebo platná smlouva/ platná dohoda o dodávce vody 
s držitelem platného povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními 
vodami, nebo vyjádření vodoprávního úřadu, že pro danou investici není povolení 
k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nezbytné. 

d) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s předmětem dotace (faktura, vnitropodnikový doklad, jiný účetní doklad).  

e) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem/příjemcem dotace.  

10   Uznatelné náklady související s předmětem dotace 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s vybudováním funkční kapkové 
závlahy, které lze realizovat po podání žádosti o dotaci: 

a) Projektová dokumentace - projekt, hydrogeologické zkoušky zdroje vody, rozbory 
vody, zaměření a vytýčení pozemku, vytýčení rozvodů a regulace. 

b) Napojení zdroje vody - napojení odběrného místa, stavební a technické zajištění 
pro instalaci čerpadla a příslušenství, měření spotřeby vody. 

c) Elektrická přípojka - napojení místa zdroje vody, rozvaděč, instalace elektrického 
vedení po pozemku pro ovládání automatické regulace a jednotlivých sekcí závlahy 
(materiál, výkopové práce, montáž). Alternativně lze řešit instalací dieselagregátů. 

d) Čerpadlo - čerpadlo, příslušenství k instalaci (hadice, spony atd.), instalace. 
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e) Filtrace - filtry, rozvody, instalace. 

f) Řídící jednotky - hlavní řídící jednotka, regulace tlaku, měřidlo odběru, automatické 
řídící jednotky jednotlivých sekcí závlahy, instalace. 

g) Rozvody vody - rozvod od zdroje vody, hlavní rozvody na pozemku, distribuční 
rozvody, vypouštěcí ventily včetně výkopových prací a instalace. 

h) Závlahový detail - kapkovací hadice, úchyty, montáž. 

i) Zaměření, předání stavby - zaměření pozemku, zaškolení obsluhy, tlaková zkouška, 
zkušební provoz. 

j) Režijní náklady - režijní náklady spojené s vybudováním funkční kapkové závlahy, 
v souladu s bodem 144 c) AGRI pokynů. 
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1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů  

1   Účel dotace 

Restrukturalizace ovocných sadů, resp. nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných 
stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce. 

2   Předmět dotace 

Nově vysázený ovocný sad na DPB v užívání žadatele mimo území hlavního města 
Prahy. 

3   Žadatel 

Zemědělský podnikatel, tj. FO nebo PO, která podniká v zemědělské výrobě v souladu 
se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství. 

Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny všem podnikům bez ohledu na 
jejich velikost. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dříve investiční). 

Výše dotace: do 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících 
s předmětem dotace, maximálně však: 

a) do 240 000 Kč/ha nově vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, 
meruněk, broskvoní (nektarinek), slivoní (kromě myrobalánu), třešní nebo višní 
s minimálním počtem životaschopných jedinců stromů 800 ks/ha, 

b) do 120 000 Kč/ha nově vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, 
meruněk, broskvoní (nektarinek), slivoní (kromě myrobalánu), třešní nebo višní 
s minimálním počtem životaschopných jedinců stromů 400 ks/ha, 

c) do 60 000 Kč/ha nově vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou rybízů, angreštů 
nebo malin s minimálním počtem životaschopných jedinců keřů 3 000 ks/ha. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Ovocný sad musí být vysázen na DPB v užívání žadatele/příjemce dotace 
v LPIS. 

b) DPB musí mít žadatel/příjemce dotace v užívání v LPIS nejpozději od data příjmu 
dokladů prokazujících nárok na dotaci do 31. 12. 2033. 

c) Nově vysázený ovocný sad musí být osázen uznanou sadbou jabloní, hrušní, 
meruněk, broskvoní (nektarinek), slivoní (kromě myrobalánu), třešní nebo višní 
na výměře minimálně 0,50 ha. 

d) Nově vysázený ovocný sad musí být osázen uznanou sadbou rybízů, angreštů 
nebo malin na výměře minimálně 0,50 ha. 

e) Žadatel/příjemce dotace musí doložit potvrzení SISPO, že DPB, na který 
žadatel/příjemce dotace žádá, splňuje mezní hodnoty chemických látek v půdě 
uvedené v bodě 10 Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat 
vzorek půdy před výsadbou ovocného sadu. Potvrzení SISPO nesmí být vydáno 
na rozbor, který byl proveden před datem 1. 10. 2022. 



20 

f) Žadatel/příjemce dotace musí obhospodařovat nově vysázený ovocný sad 
nejpozději od data příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci do 31. 12. 2033. 
Za nesplnění podmínky se nepovažuje zásah vyšší moci nebo mimořádných 
okolností. Případy zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností musí 
žadatel/příjemce dotace bezodkladně oznámit. 

g) Žadatel/příjemce dotace musí nově vysázený ovocný sad obhospodařovat podle 
Směrnice pro integrované systémy pěstování ovoce nejpozději od data příjmu 
dokladů prokazujících nárok na dotaci do 31. 12. 2033. 

h) Žadatel/příjemce dotace musí být nejpozději od 30. 11. 2023 do 31. 12. 2033 
členem SISPO. 

i) Žadatel/příjemce dotace musí být držitelem ochranné známky SISPO v každém 
roce od roku následujícího po roce, ve kterém byly přijaty doklady prokazující 
nárok na dotaci, do 31. 12. 2033, tedy ve druhém a třetím roce členství v SISPO 
(v přechodném období) musí být držitelem Osvědčení, že má právo používat v daném 
roce ochrannou známku SISPO a že ochranná známka se vztahuje jen k výsadbám 
ovocných sadů realizovaných v uvedeném roce, a od čtvrtého roku členství v SISPO 
musí být držitelem Osvědčení, že má právo používat v daném roce ochrannou 
známku SISPO. 

j) Žadatel/příjemce dotace musí nejpozději od data příjmu dokladů prokazujících nárok 
na dotaci do 31. 12. 2033 dodržet v ovocném sadu minimální počet 
životaschopných jedinců (stromů nebo keřů) daného ovocného druhu dle 
příslušné výše dotace. 

k) Snížení počtu vysázených stromů nebo keřů od roku následujícího po roce, ve 
kterém byly přijaty doklady prokazující nárok na dotaci, do 10,00 % z minimálního 
počtu životaschopných jedinců stromů nebo keřů nebude považováno za 
nesplnění podmínky. 

l) Snížení plochy ovocného sadu od roku následujícího po roce, ve kterém byly 
přijaty doklady prokazující nárok na dotaci, do 5,00 % ze schválené výměry 
vysázeného ovocného sadu nebude považováno za nesplnění podmínky. 

m) Čerpat současně dotaci na stejný předmět dotace z programu 1.R. a 1.V. není 
přípustné.  

n) Čerpat současně dotaci na opěrné konstrukce v sadu z programu 1.R. 
a z Programu rozvoje venkova, operace 4.1.1. Investice do zemědělských 
podniků není přípustné. 

o) Žadatel, který je zároveň velkým podnikem, musí prokázat, že má podpora 
motivační účinek, a to také ve smyslu přiměřenosti podpory, tedy že poskytnutá 
podpora odpovídá čistým dodatečným nákladům (vícenákladům) v případě, že by 
podpora nebyla poskytnuta a že poskytnutá podpora nezvýší vnitřní míru 
návratnosti projektu (IRR) nad běžnou míru v porovnání s jinými obdobnými 
projekty (tj. že je projekt přiměřeně ziskový). V žádosti o dotaci proto musí 
žadatel popsat situaci, která by nastala, pokud by dotace nebyla poskytnuta 
(hypotetický srovnávací scénář) a předložit doklady, z nichž vychází hypotetické 
srovnání uvedené v žádosti. Žadatel (velký podnik) musí za tímto účelem 
v žádosti o dotaci porovnat vnitřní míru návratnosti projektu (IRR) s běžnou mírou 
návratnosti u obdobných investičních projektů realizovaných v období posledních 
3 let a doložit v této souvislosti nezbytné informace, kalkulace finančních 
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ukazatelů apod., ze kterých popsaná situace vychází. Pokud žadatel v období 
posledních 3 let nerealizoval žádné obdobné investiční projekty, porovná vnitřní 
míru návratnosti projektu s náklady kapitálu podniku jako celku. 

p) Pokud žadatel provádí restrukturalizaci ovocného sadu vlastními silami a není 
realizováno službou, jsou náklady pro ruční práci a práci mechanizačních 
prostředků uznatelné ve výši: 

předmět dotace podle bodu 4 a): 170 008 Kč/ha, 
předmět dotace podle bodu 4 b): 112 408 Kč/ha, 
předmět dotace podle bodu 4 c):   73 078 Kč/ha. 

q) V případě, že je vysázený ovocný sad tvořen více ovocnými druhy, musí být 
pěstební plocha každého ovocného druhu osázena souvisle a rovnoměrně, 
v jedné řadě může být vysazen pouze jeden ovocný druh v jednotném sponu. 

6   Žádost o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 začíná 1. 10. 2022 a končí 30. 9. 2023. 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2024 začíná 1. 10. 2023 a končí 30. 9. 2024. 

6a   Motivační účinek 

Realizace předmětu dotace musí být zahájena po podání žádosti o dotaci.  

7   Přílohy k žádosti o dotaci 

Prohlášení o zařazení podniku, které se dokládá prostřednictvím Portálu farmáře 
Fondu (sekce „Ostatní podání“ – „Průřezové přílohy“). 

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci pro rok 2023 začíná 
1. 10. 2023 a končí 30. 11. 2023. 

Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení realizace 
předmětu dotace. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) V případě, že byl ovocný sad vysázen pouze na části výměry příslušného DPB 
a/nebo je vysázený ovocný sad tvořen více ovocnými druhy, ortofotomapa z LPIS 
příslušného DPB s vyznačením konkrétní části výměry příslušného DPB, na které 
byl ovocný sad vysázen a/nebo s vyznačením konkrétních částí výměry 
příslušného DPB, které jsou tvořeny jednotlivými ovocnými druhy. 

b) Elektronicky podepsané potvrzení ÚKZÚZ o uznání předmětné sadby a o vhodnosti 
lokality výsadby ovocného sadu (odborné posouzení záměru z hlediska výskytu 
vybraných regulovaných škodlivých organizmů). O potvrzení o vhodnosti lokality 
výsadby ovocného sadu (odborné posouzení záměru z hlediska výskytu vybraných 
regulovaných škodlivých organizmů) je pěstitel povinen požádat ÚKZÚZ 
v případě podzimní výsadby ovocného sadu nejpozději do 1. 6. 2023. 

c) Elektronicky podepsané potvrzení SISPO o dodržení mezních hodnot 
chemických látek v půdě uvedených v bodě 10 Mezní hodnoty chemických látek, 
které může obsahovat vzorek půdy před výsadbou ovocného sadu. 
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d) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s předmětem dotace (faktura, vnitropodnikový doklad, jiný účetní doklad).  

e) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem/příjemcem dotace.  

10   Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek půdy před 
výsadbou ovocného sadu 

Chemická látka Mezní hodnota celkového obsahu 
chemické látky v půdě (mg.kg-1) 

Arsen (As) 30 

Chrom (Cr) 100 

Kadmium (Cd) 0,4 

Olovo (Pb) 100 

Rtuť (Hg) 0,6 

Poznámka: Metoda zjištění obsahu prvků ve vzorku půdy - rozklad lučavkou královskou. 

11   Uznatelné náklady související s předmětem dotace 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s výsadbou nového ovocného sadu, které 

lze realizovat po podání žádosti o dotaci: 

a) Zásobní hnojení pozemku dle rozboru půdy - rozbor půdy, hnojiva, aplikace hnojiva. 

b) Příprava pozemku před výsadbou - hluboká orba, zapravení hnojiva, kultivace půdy. 

c) Projekt výsadby ovocného sadu - zpracování projektu (výběr odrůd a opylovače, 
stanovení směru řad a sponu, geometrické zaměření pozemku). 

d) Rozměření výsadby dle projektu - vyměření sponu, souvratí a pracovních uliček, 
vytýčení řad a místa výsadby jednotlivých stromů nebo keřů. 

e) Příprava jam - vyhloubení jam, alternativně výsadba sazečem stromů nebo keřů. 

f) Výsadbový materiál - materiál (stromy a keře), doprava materiálu ze školky do 
místa výsadby, krátkodobé uskladnění materiálu. 

g) Příprava výsadbového materiálu před výsadbou - sestřih kořenů, máčení kořenů 
(využití podpůrných přípravků na přípravu materiálu), doprava materiálu na místo 
výsadby. 

h) Výsadba ovocného sadu - vysázení materiálu, alternativně výsadba sazečem stromů 
nebo keřů. 

i) Zatravnění - příprava meziřadí (kultivace, vláčení, válení), osivo, vysetí osiva. 

j) Chrániče proti okusu - chrániče, příprava chráničů, doprava chráničů na místo 
výsadby, práce spojené s upevněním chráničů. 

k) Oplocení výsadby ovocného sadu - sloupky, pletivo, napínací dráty, spony, beton, 
vjezdové brány, práce spojené s oplocením výsadby, použití mechanizace. 

l) Opěrné kůly - kůl pro každý strom, doprava kůlů do místa výsadby, práce spojené 
se zatloukáním kůlů, použití zatlačovacího stroje. 
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m) Opěrné konstrukce - ocelové, dřevěné nebo betonové sloupy, zavrtávací kotvy, dráty, 
napínací spony, doprava konstrukce do místa výsadby, rozměření sloupků, práce 
spojené s výstavbou konstrukce, použití zatlačovacího stroje. 

n) Vyvazování stromů nebo keřů v roce výsadby - práce spojená s vyvázáním ke kůlům. 

o) Režijní náklady - režijní náklady spojené s vysázením ovocného sadu, v souladu 
s bodem 144 c) AGRI pokynů. 
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1.V. Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu  
ekologického zemědělství 

1   Účel dotace 

Restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství, resp. nezbytné 
zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného 
ovoce.  

2   Předmět dotace 

Nově vysázený ovocný sad v režimu ekologického zemědělství (dále jen „ovocný 
sad“) na DPB v užívání žadatele mimo území hlavního města Prahy.  

3   Žadatel 

Zemědělský podnikatel, tj. FO nebo PO, která podniká v zemědělské výrobě v souladu 
se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, který je zároveň registrován jako osoba 
podnikající v ekologickém zemědělství.  

Podpora je v souladu s čl. 14 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 poskytována pouze 
pro mikropodniky, malé a střední podniky dle definice uvedené v příloze I nařízení 
Komise (EU) č. 702/2014.  

4   Dotace 

Forma dotace: dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dříve investiční). 

Výše dotace: 

a) do 240 000 Kč/ha nově vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou ušlechtilých 
odrůd ovocných stromů broskvoní, hrušní, jabloní, meruněk, slivoní (kromě 
myrobalánu), třešní nebo višní s minimálním počtem životaschopných jedinců - 
stromů 800 ks/ha, 

b) do 120 000 Kč/ha nově vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou ušlechtilých 
odrůd ovocných stromů broskvoní, hrušní, jabloní, meruněk, slivoní (kromě 
myrobalánu), třešní nebo višní s minimálním počtem životaschopných jedinců -
stromů 400 ks/ha, 

c) do 60 000 Kč/ha nově vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou ušlechtilých 
odrůd ovocných keřů angreštů, maliníků, ostružiníků, rybízů nebo borůvek 
(včetně jejich kříženců) s minimálním počtem životaschopných jedinců - keřů 
3 000 ks/ha. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Ovocný sad musí být vysázen na DPB v užívání žadatele/příjemce dotace 
v LPIS. 

b) DPB musí mít žadatel/příjemce dotace v užívání v LPIS nejpozději od data příjmu 
dokladů prokazujících nárok na dotaci do 31. 12. 2033. 

c) DPB musí být v LPIS označeny příznakem režimu přechodného období, resp. 
ekologického zemědělství (PO resp. EZ) nejpozději od data příjmu dokladů 
prokazujících nárok na dotaci do 31. 12. 2033. 
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d) Nelze uznat výsadbu stromů, které jsou tvořeny pouze podnožemi bez naštěpované 
ušlechtilé odrůdy.  

e) Nově vysázený ovocný sad musí být osázený ušlechtilými odrůdami ovocných 
druhů, které jsou uvedeny v bodě 10 Druhy ovocných stromů a keřů povolené 
k výsadbě v roce 2023. 

f) Nově vysázený ovocný sad musí být osázen uznanou sadbou broskvoní, hrušní, 
jabloní, meruněk, slivoní (kromě myrobalánu), třešní nebo višní na výměře 
minimálně 0,50 ha. 

g) Nově vysázený ovocný sad musí být osázen uznanou sadbou angreštů, maliníků, 
ostružiníků, rybízů nebo borůvek (včetně jejich kříženců) na výměře minimálně 
0,50 ha. 

h) Žadatel/příjemce dotace musí obhospodařovat nově vysázený ovocný sad 
v režimu ekologického zemědělství od data příjmu dokladů prokazujících nárok na 
dotaci do 31. 12. 2033. Za nesplnění podmínky se nepovažuje zásah vyšší moci 
nebo mimořádných okolností. Případy zásahu vyšší moci nebo mimořádných 
okolností musí žadatel/příjemce dotace bezodkladně oznámit. 

i) Žadatel/příjemce dotace musí být registrován na MZe jako osoba podnikající 
v ekologickém zemědělství podle § 6 zákona č. 242/2000 Sb. nejpozději od data 
podání žádosti o dotaci do 31. 12. 2033. 

j) Žadatel/příjemce dotace musí od data příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 
do 31. 12. 2033 dodržet v ovocném sadu minimální počet životaschopných 
jedinců (stromů nebo keřů) daného druhu dle příslušné sazby dotace.  

k) Snížení počtu vysázených stromů nebo keřů ve druhém a v každém dalším roce 
závazku do 20,00 % z minimálního počtu životaschopných jedinců stromů nebo 
keřů nebude považováno za nesplnění podmínky. 

l) Snížení plochy ovocného sadu v druhém a v každém dalším roce závazku do 
5,00 % ze schválené výměry vysázeného ovocného sadu nebude považováno 
za nesplnění podmínky. 

m) Příjemce dotace nesmí současně čerpat dotaci na stejný předmět z dotačních 
programů 1.V. i 1.R. 

n) V případě, že je vysázený ovocný sad tvořen více ovocnými druhy, musí být 
pěstební plocha každého ovocného druhu osázena souvisle a rovnoměrně, 
v jedné řadě může být vysazen pouze jeden ovocný druh v jednotném sponu. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 začíná 1. 10. 2022 a končí 30. 9. 2023. 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2024 začíná 1. 10. 2023 a končí 30. 9. 2024. 

6a   Motivační účinek 

Realizace předmětu dotace musí být zahájena po podání žádosti o dotaci.  

7   Přílohy k žádosti o dotaci 

Prohlášení o zařazení podniku, které se dokládá prostřednictvím Portálu farmáře 
Fondu (sekce „Ostatní podání“ – „Průřezové přílohy“). 
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8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci pro rok 2023 začíná 
1. 10. 2023 a končí 30. 11. 2023. 

Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení realizace 
předmětu dotace. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) V případě, že byl ovocný sad vysázen pouze na části výměry příslušného DPB 
a/nebo je vysázený ovocný sad tvořen více ovocnými druhy, ortofotomapa z LPIS 
příslušného DPB s vyznačením konkrétní části výměry příslušného DPB, na které 
byl ovocný sad vysázen a/nebo s vyznačením konkrétních částí výměry 
příslušného DPB, které jsou tvořeny jednotlivými ovocnými druhy. 

b) Elektronicky podepsané potvrzení ÚKZÚZ o uznání předmětné sadby 
a o vhodnosti lokality výsadby ovocného sadu (odborné posouzení záměru 
z hlediska výskytu vybraných regulovaných škodlivých organizmů). O potvrzení 
o vhodnosti lokality výsadby ovocného sadu (odborné posouzení záměru 
z hlediska výskytu vybraných regulovaných škodlivých organizmů) je pěstitel 
povinen požádat ÚKZÚZ v případě podzimní výsadby ovocného sadu nejpozději 
do 1. 6. 2023. 

10   Druhy ovocných stromů a keřů povolené k výsadbě v roce 2023 

Jabloň Hrušeň Třešeň Višeň Broskvoň Meruňka 
Slivoň (kromě 
myrobalánu) 

Malus sp. Pyrus sp. Prunus avium L. Prunus 
cerasus L. 

Prunus 
persica L. 

Prunus armeniaca L. Prunus domestica L. 

 

Angrešt Maliník Ostružiník Rybíz Borůvka 

Ribes uva-crispa L. Rubus idaeus L. Rubus fruticosus agg. L. Ribes sp. 
Vaccinium corymbosum L, 
včetně jejich kříženců. 
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2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných 
hospodářských zvířat  

Účel 

Na základě zákona č. 154/2000 Sb. a vyhlášek MZe ČR, kterými se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., a zákona č. 166/1999 Sb. zabezpečit 
udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských 
zvířat. 

1   Předmět dotace 

2.A.a.   Podpora ověřování původu 

Podpora majiteli plemenného býka a dárkyně embrya u skotu, schválené příslušným 
uznaným chovatelským sdružením v daném roce pro stanovení DNA typu za účelem 
ověření původu potomstva. Týká se plemenných býků používaných v plemenitbě 
a dále pak býků nově zařazovaných do plemenitby (v tomto případě včetně 
stanovení DNA jejich matek, u býků masných plemen v období od 1. 9. 2022 do 
31. 8. 2023), podpora osobě, která zajistí analýzu pro stanovení genomické 
plemenné hodnoty plemenného skotu, schváleného příslušným uznaným 
chovatelským sdružením, podpora majiteli kance zapsaného do plemenné knihy za 
stanovení DNA typu pro účely ověření jejich původu. Týká se plemenných kanců 
používaných a nově zařazovaných do nukleových a rezervních chovů. 

 2.A.a.1. do 500 Kč za provedenou analýzu u skotu a prasat, 

 2.A.a.2. do 70 % nákladů na analýzu vykonávanou třetí stranou nebo jejich jménem 
s cílem stanovení genomické plemenné hodnoty. 

2.A.b.   Podpora zavádění a vedení plemenných knih dle plemen vyjmenovaných 
hospodářských zvířat 

Podpora uznanému chovatelskému sdružení na zavádění a vedení PK podle plemen. 

V rámci dotačního podprogramu 2.A.b. – skot, prasata, koně – mohou žadatelé podat 
maximálně 4 žádosti, na každé čtvrtletí zvlášť. 

 2.A.b.C. do 8 Kč na kus plemen mléčného a kombinovaného typu skotu, vedeného 
v PK (dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením 
ústřední evidence hosp. zvířat) 

 2.A.b.M. do 11 Kč na kus plemen masného typu skotu, vedeného v PK (dle 
čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením ústřední 
evidence hosp. zvířat) 

 2.A.b.P.     do 55 Kč na kus prasat, vedených v PK (dle čtvrtletního průměrného 
stavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením ústřední evidence hosp. zvířat) 

 2.A.b.E.1.   do 50 Kč na kus koní (hřebců a klisen) vedených v PK anglického 
plnokrevníka a klusáka (dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou 
pověřenou vedením ústřední evidence hosp. zvířat) 

 2.A.b.E.2.   do 80 Kč na kus koní (hřebců a klisen) vedených v PK českého 
teplokrevníka, slovenského teplokrevníka, moravského teplokrevníka, koní Kinských, 
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českého trakéna (dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou 
vedením ústřední evidence hosp. zvířat) 

 2.A.b.E.3.   do 100 Kč na kus koní (hřebců a klisen) vedených v PK ostatních 
plemen koní (dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou 
vedením ústřední evidence hosp. zvířat) 

 2.A.b.O.      do výše 60 % prokázaných uznatelných nákladů na předmět dotace 
u ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat - ovce 

 2.A.b.K.      do výše 60 % prokázaných uznatelných nákladů na předmět dotace 
u ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat - kozy 

 2.A.b.D.      do výše 60 % prokázaných uznatelných nákladů na předmět dotace 
u ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat - drůbež 

 2.A.b.I.        do výše 60 % prokázaných uznatelných nákladů na předmět dotace 
u ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat - ryby - podpora bude 
poskytnuta v režimu de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 
v odvětví rybolovu a akvakultury (tj. max. 30 000 EUR/subjekt/3 roky) v platném 
znění  

2.A.e.   Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy 
a posuzování a kontrola dědičnosti užitkových vlastností a zdraví 
vyjmenovaných hospodářských zvířat 

2.A.e.1.   Kontrola užitkovosti 

2.A.e.1.a.   Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena 
do KU, oprávněným osobám zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta 
prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU, z toho oprávněná osoba obdrží, 
pokud se jedná o skot 8 %, pokud se jedná o ostatní vyjmenovaná hospodářská 
zvířata 4 % z přiznané dotace za účelem zajištění administrace. 

skot 

 2.A.e.1.a.S.   do 220 Kč na 1 kus v KU (u dojeného skotu stupně A4, s výjimkou 
stupně AT, dle průměrného stavu za období od 1. 1. do 30. 6. daného roku) 

prasata 

 2.A.e.1.a.P.   do 3 000 Kč na jednu prasnici – matku kanců (dle kritérií PK) v KU 
v uznaných nukleových chovech 

 2.A.e.1.a.L.   do 2 000 Kč na jednu prasnici (plemene bílé ušlechtilé, nebo landrase) 
zařazenou do tvorby superplodných linií (dle kritérií PK) 

 2.A.e.1.a.R.   do 200 Kč na jednu prasnici v uznaných rezervních chovech 

ovce a kozy 

 2.A.e.1.a.O.1.   u ovcí do 150 Kč za 1 kus, zapojený v KU 

 2.A.e.1.a.O.2.   u ovcí s prováděnou kontrolou mléčné užitkovosti do 300 Kč 
za 1 kus, zapojený v KU 

 2.A.e.1.a.K.      u koz do 300 Kč za 1 kus, zapojený v KU 
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drůbež a běžci 

 2.A.e.1.a.D.1.   do 70 Kč na každé rodokmenově vylíhnuté, označené a zastavené 
mládě do odchovu ve šlechtitelském chovu drůbeže dle přílohy Osvědčení o původu 
hejna 

 2.A.e.1.a.D.2.   do 250 Kč na každé rodokmenově vylíhnuté a označené kuře 
ve šlechtitelském chovu běžců 

ryby 

 2.A.e.1.a.I.        do výše 60 % prokázaných přímých nákladů příslušného roku na KU 

2.A.e.1.b.   Podpora oprávněným osobám zajišťujícím KU na zabezpečení rozborů 
vzorků mléka 

skot 

 2.A.e.1.b.1.       do 18 Kč na 1 kus v KU stupně A4, s výjimkou stupně AT, dle 
průměrného stavu za období od 1. 1. do 30. 6. daného roku 

ovce a kozy 

 2.A.e.1.b.2. u ovcí do 9 Kč na 1 kus v KU dojených plemen v chovech, kde je 
prováděna kontrola mléčné užitkovosti 

 2.A.e.1.b.3. u koz do 7 Kč na 1 kus v KU dojených plemen 

2.A.e.2.   Výkonnostní zkoušky, kontrola dědičnosti, odhad plemenné hodnoty 

2.A.e.2.a.   Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění 
testování užitkových vlastností mladých plemenných koní ve vyšším stupni kontroly 
užitkovosti („Kritérium mladých koní“). Objem finančních prostředků max. 2 000 000 Kč. 

 2.A.e.2.a. do 70 % nákladů na testy vykonávané třetí stranou nebo jejich 
jménem s cílem určení genetické jakosti nebo užitkovosti hospodářských zvířat 

2.A.e.2.b.   Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění 
kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti anglického plnokrevníka a klusáka. Objem 
finančních prostředků maximálně 8 000 000 Kč. 

 2.A.e.2.b. do 70 % nákladů na testy vykonávané třetí stranou nebo jejich 
jménem s cílem určení genetické jakosti nebo užitkovosti hospodářských zvířat 

2.A.e.2.c.   Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na klisnu 
za úspěšné absolvování zkoušky výkonnosti po zapsání do hlavní plemenné knihy 
(HPK) a plemenné knihy (PK). 

 2.A.e.2.c.1. do 16 000 Kč na tříletou klisnu po základní zkoušce výkonnosti 
plemen český teplokrevník, slovenský teplokrevník, český trakén 

 2.A.e.2.c.2. do 13 000 Kč na tříletou klisnu po základní zkoušce výkonnosti 
plemen českomoravský belgický kůň, norik a slezský norik 

 2.A.e.2.c.3. do 7 000 Kč na tří nebo čtyřletou klisnu po základní zkoušce 
výkonnosti ostatních plemen, pro která je v ČR vedena PK 

2.A.e.2.d.   Podpora osobě dle § 16 zákona č. 154/2000 Sb. na zajištění plemenitby 
koní formou inseminace. V rámci tohoto předmětu dotace nelze poskytovat dotaci 
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na inseminační dávky získané od hřebců v majetku Národního hřebčína Kladruby 
nad Labem. Klisna nesmí být v tomto roce zapouštěna přirozenou plemenitbou.  

 2.A.e.2.d. do 2 900 Kč na klisnu zapsanou do plemenné knihy vedené 
v ČR, u které byla v roce 2023 potvrzena březost po připuštění formou 
inseminace v roce 2023 semenem hřebců, kteří jsou zapsáni ve stejné PK. 

2.A.e.2.e.   Podpora uznanému chovatelskému sdružení a osobě oprávněné 
k provádění a zabezpečování KD u skotu, prasat v období od 1. 10. 2022 do 
30. 9. 2023. 

 2.A.e.2.e.1. do 35 Kč na 1 kus v KD u skotu - dojitelnost 

 2.A.e.2.e.2. do 70 Kč na 1 kus v KD - lineární popis a hodnocení zevnějšku skotu 

 2.A.e.2.e.3. do 2 000 Kč na otestovaného býka v KD - zdraví  

 2.A.e.2.e.4. do 29 Kč na jedno změřené prase v nukleových a rezervních 
chovech prasat - zkouška vlastní užitkovosti 

2.A.e.2.g.   Podpora chovateli za testování kanečků unifikovaným testem vlastní 
užitkovosti v uznaných nukleových a rezervních chovech, kteří pocházejí od 
vybraných matek kanců, podle šlechtitelského programu uznaného chovatelského 
sdružení pro chov prasat a kteří ukončili test vlastní užitkovosti v období od 
1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

 2.A.e.2.g.1. do 3 000 Kč na 1 kus u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé 
otcovské, duroc, hampshire, české výrazně masné a pietrain (stresstabilní) 

 2.A.e.2.g.2. do 4 000 Kč na 1 kus u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé 
otcovské, duroc, hampshire, české výrazně masné a pietrain (stresstabilní) 
v případě unifikované testace s individuálním zjišťováním spotřeby testovací 
krmné směsi 

 2.A.e.2.g.3. do 5 000 Kč na 1 kus u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé 
otcovské, duroc, hampshire, české výrazně masné a pietrain (stresstabilní), které 
prokáží, že pochází z chovu sérologicky negativního na PRRS 

 2.A.e.2.g.4. do 6 000 Kč na 1 kus u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé 
otcovské, duroc, hampshire, české výrazně masné a pietrain (stresstabilní) 
v případě unifikované testace s individuálním zjišťováním spotřeby testovací krmné 
směsi a které prokáží, že pochází z chovu sérologicky negativního na PRRS 

2.A.e.2.h.   Podpora majitelům kanců pocházejících z uznaných nukleových a rezervních 
chovů prasat za testování kanců v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 podle metodiky 
uznaného chovatelského sdružení pro chov prasat. 

 2.A.e.2.h. do 20 000 Kč na 1 kus 

2.A.e.2.i.   Podpora chovateli na plemenného berana pocházejícího z chovu zapojeného 
v KU a zapsaného do PK s přiděleným ústředním registrem chovaného v době 
od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 

 2.A.e.2.i.   do 17 Kč na jeden krmný den 

2.A.e.2.j.   Podpora chovateli na plemenného kozla pocházejícího z chovu zapojeného 
v KU a zapsaného do PK s přiděleným ústředním registrem chovaného v době 
od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 
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 2.A.e.2.j.   do 20 Kč na jeden krmný den 

2.A.e.2.k.   Podpora chovateli na plemenného berana nebo kozla s doloženou 
plemennou hodnotou, vybraného uznaným chovatelským sdružením do plemenitby 
a prodaného a zařazeného v elitních třídách v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 

 2.A.e.2.k.1. do 3 500 Kč na 1 kus berana 

 2.A.e.2.k.2. do 3 500 Kč na 1 kus kozla 

2.A.e.2.l.   Podpora chovateli na uznanou drůbež ve šlechtitelském chovu, v kmenech 
a drůbež zařazenou do individuální kontroly snášky a kontroly dědičnosti podle Osvědčení 
o původu hejna. Minimální počet podporovaných kusů drůbeže je 100 kusů. 

 2.A.e.2.l.1. do 230 Kč na jednu slepici a kohouta masného typu 

 2.A.e.2.l.2. do 150 Kč na jednu slepici a kohouta nosného typu 

 2.A.e.2.l.3. do 450 Kč na jednu krůtu, kachnu, husu, krocana, kačera, housera 

2.A.e.3.   Podpora testování 

2.A.e.3.   Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování vyjmenovaných 
hospodářských zvířat a chovatelským podnikům prasat. 

skot, stanice kontroly výkrmnosti skotu 

 2.A.e.3.a.           do 60 000 Kč na 1 prověřenou skupinu v roce 

prasata, stanice výkrmnosti a masné užitkovosti prasat a chovatelské podniky 
prasat 

 2.A.e.3.b.1.        do 600 Kč na 1 dokrmené prase použité pro odhad plemenné 
hodnoty 

 2.A.e.3.b.2.        do 90 000 Kč na 1 prověřenou skupinu v roce 

2.A.e.3.c.   Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování růstové schopnosti 
skotu na provoz odchovny plemenných býků (minimální počet 4 kusů otestovaných 
býků ve skupině v jednom testu) v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

 2.A.e.3.c.    do 70 Kč na jeden krmný den testu 

2.A.e.3.d.   Podpora osobě oprávněné k provozování zařízení, ve kterých se provádí 
testování a posuzování hřebečků dle šlechtitelského programu příslušného uznaného 
chovatelského sdružení. 

 2.A.e.3.d.1.   do 30 Kč na jeden krmný den hřebečka do stáří 2 let 

 2.A.e.3.d.2.   do 100 Kč na jeden krmný den hřebečka ve stáří nad 2 roky 

2.A.e.3.e.   Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování ovcí nebo koz 
na provádění testů výkrmnosti a jatečné hodnoty, provozované příslušným uznaným 
chovatelským sdružením. 

 2.A.e.3.e.     do 15 000 Kč na 1 prověřenou skupinu v roce 

2   Žadatel 

chovatel, oprávněný, uznaný nebo určený subjekt zabezpečující šlechtění a udržování 
genofondu zvířat. Uveden u každého předmětu dotace. 
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3   Dotace 

Forma dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

4   Výše dotace 

uvedena u každého předmětu dotace. 

5   Termín příjmu žádostí o dotaci pro rok 2023: 

a) od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022 pro předměty dotace 2.A.a., 2.A.e.2.i., 2.A.e.2.j., 
2.A.e.2.k. za období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, 

b) od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022 pro předměty dotace 2.A.e.2.e., 2.A.e.2.g., 
2.A.e.2.h., 2.A.e.3.c. za období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023, 

c) od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022 pro předměty dotace 2.A.b.D., 2.A.b.I., 2.A.b.K., 
2.A.b.O. za období od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023, 

d) od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022 pro všechny ostatní předměty dotace za období 
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. 

e) pro předměty dotace 2.A.b.C., 2.A.b.E.1., 2.A.b.E.2., 2.A.b.E.3., 2.A.b.M., 
2.A.b.P., 2.A.e.2.a, 2.A.e.2.b. žadatel může podat celkem 4 žádosti, za každé 
čtvrtletí dotačního období zvlášť v termínech: 

- příjem 1. žádosti o dotaci od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022 za období od 1. 1. 2023 
do 31. 3. 2023 (žádost se podává před počátkem dotačního období – motivační 
formulář). 1. žádost vyjadřuje plnění motivačního účinku pro celé dotační období 
roku 2023. 

- příjem 2. žádosti o dotaci od 1. 7. 2023 do 31. 7. 2023 za období od 1. 4. 2023 do 
30. 6. 2023 (žádost se podává spolu s doklady prokazujícími nárok na dotaci), 

- příjem 3. žádosti o dotaci od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023 za období od 1. 7. 2023 
do 30. 9. 2023 (žádost se podává spolu s doklady prokazujícími nárok na dotaci), 

- příjem 4. žádosti o dotaci pro předměty dotace 2.A.b.C., 2.A.b.E.1., 2.A.b.E.2., 
2.A.b.E.3., 2.A.b.M., 2.A.b.P od 3. 1. 2024 do 20. 1. 2024 za období od 
1. 10. 2023 do 31. 12. 2023 (žádost se podává spolu s doklady prokazujícími 
nárok na dotaci) a pro předměty dotace 2.A.e.2.a, 2.A.e.2.b., od 1. 12. 2023 do 
15. 12. 2023 za období od 1. 10. 2023 do 30. 11. 2023 (žádost se podává spolu 
s doklady prokazujícími nárok na dotaci). 

Žadatel podává žádost o dotaci na každý předmět dotace zvlášť ve stanoveném 
termínu dle bodu 12 Přehled termínů pro dotační program 2.A. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci pro rok 2024: 

a) od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023 pro předměty dotace 2.A.a., 2.A.e.2.i., 2.A.e.2.j., 
2.A.e.2.k. za období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024, 

b) od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023 pro předměty dotace 2.A.e.2.e., 2.A.e.2.g., 
2.A.e.2.h., 2.A.e.3.c. za období od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024, 

c) od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023 pro předměty dotace 2.A.b.D., 2.A.b.I., 2.A.b.K., 
2.A.b.O. za období od 1. 11. 2023 do 31. 10. 2024. 
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d) od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2023 pro všechny ostatní předměty dotace za období 
od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. 

Žadatel podává žádost o dotaci na každý předmět dotace zvlášť. 

Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace. 

V případě pozdního podání 2., 3., 4. žádosti o dotaci se krácení uvedené v části A, 
čl. 2, písm. p) neuplatní a žádost bude zamítnuta. 

7   Přílohy k 1. žádosti (motivačnímu formuláři) 

a) Oprávnění nebo pověření k výkonu činnosti, popř. doklad o uznání chovatelského 
sdružení podle § 3 a 5 zákona č. 154/2000 Sb., či chovatelského podniku prasat, 
je vyžadováno pouze u žádostí o dotaci, kde jsou podpory požadovány 
oprávněnými, pověřenými, určenými osobami, nebo uznanými chovatelskými 
sdruženími. 

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci: 

Přehled termínů pro dotační program 2.A. je uveden v bodě 12. 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci, které podává příslušné 
uznané chovatelské sdružení nebo oprávněná osoba za všechny konečné příjemce 
dotace, končí 15. 10. 2023. 

Doklady prokazující nárok na dotaci musí být podány po ukončení realizace 
předmětu dotace. 

V bodě 12 Přehled termínů pro dotační program 2.A. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci: 

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s předmětem dotace. Mzdové náklady u předmětů dotace 2.A.b.D., 2.A.b.I., 
2.A.b.K., 2.A.b.O., 2.A.e.1.a.I., 2.A.e.2.a., 2.A.e.2.b. budou prokazovány na 
formuláři Fondu a dokládány přílohami prostřednictvím Portálu farmáře. Fondu 
U předmětu dotace 2.A.e.2.b. může být na dokladech prokazujících skutečně 
vynaložené uznatelné náklady uvedena třetí osoba. 

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. U předmětu dotace 2.A.e.2.b. 
může být na dokladech prokazujících uhrazení skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů uvedena třetí osoba. U předmětů dotace 2.A.e.2.a. 
a 2.A.e.2.b. žadatel může doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné 
náklady související s předmětem dotace za předešlé měsíce, které nedoložil 
v daných termínech, doložit pouze v posledním termínu od 1. 12. 2023 do 
15. 12. 2023.  

10   Podmínky poskytnutí dotace: 

a) Podpora je poskytována dle čl. 27 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 v platném 
znění, vyjma předmětu dotace 2.A.e.1.a.I. Kontrola užitkovosti – ryby, na který je 
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poskytována podpora dle Pokynů Evropské unie pro posuzování státní podpory 
v odvětví rybolovu a akvakultury (2015/C 217/01). 

b) Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace. 

c) Žadatelem může být subjekt splňující kritéria mikropodnik, malý a střední podnik 
dle definice uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 v platném 
znění, vyjma předmětu dotace 2.A.e.1.a.I. Kontrola užitkovosti – ryby, na který je 
poskytována podpora dle Pokynů Evropské unie pro posuzování státní podpory 
v odvětví rybolovu a akvakultury (2015/C 217/01). V případě, že žadatel nesplňuje 
kritéria mikropodnik, malý a střední podnik dle definice uvedené v příloze I nařízení 
Komise (EU) č. 702/2014 v platném znění, podpora mu může být poskytnuta 
v režimu de minimis, podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 v platném znění 
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 
minimis v odvětví zemědělství (tj. max. 20 000 EUR/subjekt/3 roky). 

d) U předmětů dotace 2.A.a.1., 2.A.e.1.a., 2.A.e.2.g., 2.A.e.2.h., 2.A.e.2.i., 2.A.e.2.j. 
a 2.A.e.2.k. je žadatelem příslušné uznané chovatelské sdružení nebo oprávněná 
osoba, jejichž prostřednictvím se poskytuje podpora konečným příjemcům dotace. 
Příslušné uznané chovatelské sdružení nebo oprávněná osoba podává žádost 
o dotaci za všechny konečné příjemce dotace (tj. za celou sumu dotací). 

e) U předmětů dotace 2.A.a.1., 2.A.e.1.a., 2.A.e.2.g., 2.A.e.2.h., 2.A.e.2.i., 2.A.e.2.j. 
a 2.A.e.2.k. je příslušné uznané chovatelské sdružení nebo oprávněná osoba 
povinna na základě rozhodnutí vydaného Fondem, vydat sdělení o rozhodnutí 
o poskytnutí dotace konečnému příjemci dotace, poskytnout finanční prostředky 
konečnému příjemci dotace, vést průkaznou evidenci o převodu poskytnutých 
prostředků konečnému příjemci dotace a provádět jejich kontrolu. 

f) U předmětů dotace 2.A.a.1., 2.A.e.1.a., 2.A.e.2.g., 2.A.e.2.h., 2.A.e.2.i., 2.A.e.2.j. 
a 2.A.e.2.k. je konečným příjemcem dotace chovatel/majitel příslušného 
vyjmenovaného hospodářského zvířete. Pro účely tohoto dotačního programu se 
chovatelem rozumí subjekt (fyzická nebo právnická osoba, v jejímž chovu se 
zvíře narodilo, nebo která je jeho majitelem nebo držitelem), kterému vznikly 
náklady na předmět podporované činnosti. 

g) U předmětů dotace 2.A.a.1., 2.A.e.1.a., 2.A.e.2.g., 2.A.e.2.h., 2.A.e.2.i., 2.A.e.2.j. 
a 2.A.e.2.k. jsou jednotliví koneční příjemci dotace povinni podat své požadavky 
na poskytnutí dotace u příslušného uznaného chovatelského sdružení nebo 
oprávněné osoby do 1. 10. 2023, a to způsobem, který určí příslušné uznané 
chovatelské sdružení nebo oprávněná osoba. Splnění kritéria malého a středního 
podniku ve smyslu Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 v platném znění 
koneční příjemci dokládají Čestným prohlášením o splnění kritéria malého 
a středního podniku. Toto prohlášení je součástí podání požadavků. V případě, 
že konečný příjemce nesplňuje kritéria mikropodnik, malý a střední podnik dle 
definice uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 v platném znění, 
dokládá Čestné prohlášení de minimis prostřednictvím Portálu farmáře Fondu. 

h) Dotace se poskytuje převodem na bankovní účet žadatele. U předmětů dotace 

2.A.a.1., 2.A.e.1.a., 2.A.e.2.g., 2.A.e.2.h., 2.A.e.2.i., 2.A.e.2.j. a 2.A.e.2.k. 

poskytovaných prostřednictvím oprávněné osoby, uznaného chovatelského 

sdružení se konečnému příjemci poskytuje dotace na bankovní účet, v hotovosti 

nebo poštovní poukázkou.  
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11   Náklady související s předmětem dotace 

a) Uznatelné náklady pro předmět dotace 2.A.a.2.: 

 faktura laboratoře za provedení požadované odborné analýzy 

b) Uznatelné náklady pro předměty dotace: 

2.A.b.D., 2.A.b.I., 2.A.b.K. a 2.A.b.O. spojené se zaváděním a vedením PK, 

2.A.e.1.a.I spojené s kontrolou užitkovosti, 

2.A.e.2.a. a 2.A.e.2.b. spojené s pořádáním výkonnostních zkoušek 

Uznatelné náklady: 

 náklady na pronájem pozemků, budov, zařízení a pronájem přístrojového 
vybavení, 

 energie (plyn, elektrická energie), 

 náklady na vodu a stočné, 

 náklady na palivo (uhlí, dřevo), 

 PHM, maziva, náhradní součástky a díly, 

 náklady na telekomunikační služby a spoje, 

 náklady na daně a pojištění (budov, pozemků, dopravních prostředků), 

 náklady na služby spojené s opravami a údržbou, strojů, pozemků, budov 
a zařízení pro pořádání výkonnostních zkoušek/zaváděním a vedením 
plemenných knih/prováděním kontroly užitkovosti, 

 náklady na služby spojené s pořádáním výkonnostních zkoušek/zaváděním 
a vedením plemenných knih/prováděním kontroly užitkovosti, 

 administrativní náklady a pomocný materiál k zajištění výkonnostních 
zkoušek/zaváděním a vedením plemenných knih/prováděním kontroly užitkovosti, 

 odpisy, 

Uznatelné osobní náklady: 

 mzdové náklady pracovníků, 

 sociální a zdravotní pojištění, 

 sociální náklady vynaložené v souladu s platnými předpisy, 

 cestovné, 

 ostatní osobní náklady (musí být vždy spojené s pořádáním výkonnostních zkoušek/ 
zaváděním a vedením plemenných knih/ prováděním kontroly užitkovosti). 
Ostatní osobní náklady jsou odměny za práci, popř. obdobná plnění, poskytované 
na základě jiného vztahu než pracovního, služebního nebo členského poměru, 
a peněžitá plnění poskytovaná zaměstnancům v souvislosti se zánikem 
pracovního, služebního nebo členského poměru k zaměstnavateli. Do ostatních 
osobních nákladů patří zejména: 

a) odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 109, 
odst. 5 a § 138 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů), 

b) odměny za práci (činnost) poskytované podle zvláštních předpisů v případech, 
kdy nevzniká pracovní vztah k zaměstnavateli (např. odměny za posudky znalců, 
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odměny dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby, funkcionářům družstev, 
zprostředkovatelům, členům zastupitelstev územních samosprávných celků, 
odměny a ostatní plnění poskytované žákům (učňům) středních odborných učilišť 
a obdobných zařízení za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku, aj.), 

c) odměny podle předpisů o autorském právu, 

d) odměny (peněžité ceny) z veřejných a užších soutěží a veřejných příslibů, 

e) částky, které zaměstnavatel refunduje jiným zaměstnavatelům k úhradě plnění 
zahrnovaných do ostatních osobních nákladů, 

f) odměny členům orgánů společnosti a družstva hrazené z nákladů i ze zisku. 
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12 Přehled termínů pro dotační program 2.A. 

kód název dotační období 
příjem ŽÁDOSTÍ příjem DOKLADŮ 

od do od do 
2.A.a.1. Podpora ověřování původu - pro stanovení DNA potomstva u plemenného skotu a kanců 01.09.2022 - 31.08.2023 01.08.2022 31.08.2022 01.09.2023 15.10.2023 

2.A.a.2. Podpora ověřování původu - podpora na zajištění analýzy pro stanovení genomické 

plemenné hodnoty plemenného skotu 01.09.2022 - 31.08.2023 01.08.2022 31.08.2022 01.09.2023 15.10.2023 

2.A.b.C. Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - mléčný a kombinovaný typ skotu 01.01.2023 - 31.12.2023 

01.12.2022 31.12.2022 01.04.2023 30.04.2023 
01.07.2023 31.07.2023 01.07.2023 31.07.2023 
01.10.2023 31.10.2023 01.10.2023 31.10.2023 
03.01.2024 20.01.2024 03.01.2024 20.01.2024 

2.A.b.D. Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - drůbež 01.11.2022 - 31.10.2023 01.10.2022 31.10.2022 01.10.2023 15.11.2023 

2.A.b.E.1. Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - anglický plnokrevník a klusák 01.01.2023 - 31.12.2023 

01.12.2022 31.12.2022 01.04.2023 30.04.2023 
01.07.2023 31.07.2023 01.07.2023 31.07.2023 
01.10.2023 31.10.2023 01.10.2023 31.10.2023 
03.01.2024 20.01.2024 03.01.2024 20.01.2024 

2.A.b.E.2. Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - český teplokrevník, slovenský 

teplokrevník, moravský teplokrevník, koně Kinských, český trakén 01.01.2023 - 31.12.2023 

01.12.2022 31.12.2022 01.04.2023 30.04.2023 
01.07.2023 31.07.2023 01.07.2023 31.07.2023 
01.10.2023 31.10.2023 01.10.2023 31.10.2023 
03.01.2024 20.01.2024 03.01.2024 20.01.2024 

2.A.b.E.3. Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - koně - ostatní plemena 01.01.2023 - 31.12.2023 

01.12.2022 31.12.2022 01.04.2023 30.04.2023 
01.07.2023 31.07.2023 01.07.2023 31.07.2023 
01.10.2023 31.10.2023 01.10.2023 31.10.2023 
03.01.2024 20.01.2024 03.01.2024 20.01.2024 

2.A.b.I. Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - ryby 01.11.2022 - 31.10.2023 01.10.2022 31.10.2022 01.10.2023 15.11.2023 
2.A.b.K. Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - kozy 01.11.2022 - 31.10.2023 01.10.2022 31.10.2022 01.10.2023 15.11.2023 

2.A.b.M. Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - masný typ skotu 01.01.2023 - 31.12.2023 

01.12.2022 31.12.2022 01.04.2023 30.04.2023 
01.07.2023 31.07.2023 01.07.2023 31.07.2023 
01.10.2023 31.10.2023 01.10.2023 31.10.2023 
03.01.2024 20.01.2024 03.01.2024 20.01.2024 

2.A.b.O. Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - ovce 01.11.2022 - 31.10.2023 01.10.2022 31.10.2022 01.10.2023 15.11.2023 

2.A.b.P. Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - prasata 01.01.2023 - 31.12.2024 

01.12.2022 31.12.2022 01.04.2023 30.04.2023 
01.07.2023 31.07.2023 01.07.2023 31.07.2023 
01.10.2023 31.10.2023 01.10.2023 31.10.2023 
03.01.2024 20.01.2024 03.01.2024 20.01.2024 

2.A.e.1.a.D.1. Kontrola užitkovosti - podpora na každé rodokmenově vylíhnuté, označené a zastavené 

mládě do odchovu dle Osvědčení o původu hejna 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.04.2023 15.10.2023 

2.A.e.1.a.D.2. Kontrola užitkovosti - podpora na každé rodokmenově vylíhnuté a označené kuře ve 

šlechtitelském chovu běžců 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.04.2023 15.10.2023 
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kód název dotační období 
příjem ŽÁDOSTÍ příjem DOKLADŮ 

od do od do 
2.A.e.1.a.I. Kontrola užitkovosti - ryby 01.01.2023 - 31.10.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.10.2023 15.11.2023 
2.A.e.1.a.K. Kontrola užitkovosti  - kozy 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.09.2023 15.10.2023 
2.A.e.1.a.L. Kontrola užitkovosti - prasnice zařazená do tvorby superplodných linií 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.09.2023 15.10.2023 
2.A.e.1.a.O.1. Kontrola užitkovosti - ovce 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.09.2023 15.10.2023 
2.A.e.1.a.O.2. Kontrola užitkovosti - ovce s kontrolou mléčné užitkovosti 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.09.2023 15.10.2023 
2.A.e.1.a.P. Kontrola užitkovosti - prasnice v uznaných nukleových chovech 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.09.2023 15.10.2023 
2.A.e.1.a.R. Kontrola užitkovosti - prasnice v rezervních chovech 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.09.2023 15.10.2023 
2.A.e.1.a.S. Kontrola užitkovosti - skot 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.09.2023 15.10.2023 
2.A.e.1.b.1. Kontrola užitkovosti - podpora na zajištění rozborů vzorků mléka u skotu 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.09.2023 31.10.2023 
2.A.e.1.b.2. Kontrola užitkovosti - podpora na zajištění rozborů vzorků mléka u ovcí dojených plemen 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.09.2023 31.10.2023 
2.A.e.1.b.3. Kontrola užitkovosti - podpora na zajištění rozborů vzorků mléka u koz dojených plemen 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.09.2023 31.10.2023 

2.A.e.2.a. Podpora na zajištění testování užitkových vlastností mladých plemenných koní (Kritérium 

mladých koní) 01.01.2023 - 30.11.2023 

01.12.2022 31.12.2022 01.04.2023 30.04.2023 
01.07.2023 31.07.2023 01.07.2023 31.07.2023 
01.10.2023 31.10.2023 01.10.2023 31.10.2023 
01.12.2023 15.12.2023 01.12.2023 15.12.2023 

2.A.e.2.b. Podpora na zajištění kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti anglického plnokrevníka a 

klusáka 01.01.2023 - 30.11.2023 

01.12.2022 31.12.2022 01.04.2023 30.04.2023 
01.07.2023 31.07.2023 01.07.2023 31.07.2023 
01.10.2023 31.10.2023 01.10.2023 31.10.2023 
01.12.2023 15.12.2023 01.12.2023 15.12.2023 

2.A.e.2.c.1. Podpora na klisnu za úspěšné absolvování zkoušky výkonnosti - český teplokrevník, 

slovenský teplokrevník, český trakén 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.09.2023 31.10.2023 

2.A.e.2.c.2. Podpora na klisnu za úspěšné absolvování zkoušky výkonnosti - českomoravský belgický 

kůň, norik a slezský norik 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.09.2023 31.10.2023 

2.A.e.2.c.3. Podpora na klisnu za úspěšné absolvování zkoušky výkonnosti - ostatní plemena, pro 

která je vedena plemenná kniha 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.09.2023 31.10.2023 

2.A.e.2.d. Podpora na zajištění plemenitby koní formou inseminace 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.09.2023 31.10.2023 
2.A.e.2.e.1. Podpora na provádění a zabezpečení kontroly dědičnosti - dojitelnost u skotu 01.10.2022 - 30.09.2023 01.09.2022 30.09.2022 01.10.2023 31.10.2023 

2.A.e.2.e.2. Podpora na provádění a zabezpečení kontroly dědičnosti - lineární popis a hodnocení 

zevnějšku skotu 01.10.2022 - 30.09.2023 01.09.2022 30.09.2022 01.10.2023 31.10.2023 

2.A.e.2.e.3. Podpora na provádění a zabezpečení kontroly dědičnosti na otestovaného býka - zdraví 01.10.2022 - 30.09.2023 01.09.2022 30.09.2022 01.10.2023 31.10.2023 

2.A.e.2.e.4. Podpora na provádění a zabezpečení kontroly dědičnosti na prase v nukleových a 

rezervních chovech 01.10.2022 - 30.09.2023 01.09.2022 30.09.2022 01.10.2023 31.10.2023 
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kód název dotační období 
příjem ŽÁDOSTÍ příjem DOKLADŮ 

od do od do 

2.A.e.2.g.1. Podpora na testování kanečků - bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, 

české výrazně masné a pietrain 01.10.2022 - 30.09.2023 01.09.2022 30.09.2022 01.10.2023 15.10.2023 

2.A.e.2.g.2. 
Podpora na testování kanečků - bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, 

české výrazně masné a pietrain, v případě unifikované testace se zjišťováním spotřeby 

krmné směsi 
01.10.2022 - 30.09.2023 01.09.2022 30.09.2022 01.10.2023 15.10.2023 

2.A.e.2.g.3. Podpora na testování kanečků - bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, 

české výrazně masné a pietrain, které pochází z chovu sérologicky negativního na PRRS 01.10.2022 - 30.09.2023 01.09.2022 30.09.2022 01.10.2023 15.10.2023 

2.A.e.2.g.4. 
Podpora na testování kanečků - bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, 

české výrazně masné a pietrain, v případě unifikované testace se zjišťováním spotřeby 

krmné směsi a které pochází z chovu sérologicky negativního na PRRS 
01.10.2022 - 30.09.2023 01.09.2022 30.09.2022 01.10.2023 15.10.2023 

2.A.e.2.h. Podpora majitelům kanců z nukleových a rezervních chovů prasat 01.10.2022 - 30.09.2023 01.09.2022 30.09.2022 01.10.2023 15.10.2023 

2.A.e.2.i. Podpora chovateli berana z chovu zapojeného v kontrole užitkovosti a zapsaného do 

plemenné knihy 01.09.2022 - 31.08.2023 01.08.2022 31.08.2022 01.09.2023 15.10.2023 

2.A.e.2.j. Podpora chovateli kozla z chovu zapojeného v kontrole užitkovosti a zapsaného do 

plemenné knihy 01.09.2022 - 31.08.2023 01.08.2022 31.08.2022 01.09.2023 15.10.2023 

2.A.e.2.k.1. Podpora chovateli berana s doloženou plemennou hodnotou v elitních třídách 01.09.2022 - 31.08.2023 01.08.2022 31.08.2022 01.09.2023 15.10.2023 

2.A.e.2.k.2. Podpora chovateli kozla s doloženou plemennou hodnotou v elitních třídách 01.09.2022 - 31.08.2023 01.08.2022 31.08.2022 01.09.2023 15.10.2023 

2.A.e.2.l.1. Podpora na uznanou drůbež ve šlechtitelském chovu - slepice a kohout masného typu 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.04.2023 31.10.2023 

2.A.e.2.l.2. Podpora na uznanou drůbež ve šlechtitelském chovu - slepice a kohout nosného typu 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.04.2023 31.10.2023 

2.A.e.2.l.3. Podpora na uznanou drůbež ve šlechtitelském chovu - krůta, kachna, husa, krocan, kačer, 

houser 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.04.2023 31.10.2023 

2.A.e.3.a. Podpora testování skotu, stanice kontroly výkrmnosti skotu 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.09.2023 31.10.2023 

2.A.e.3.b.1. Podpora testování prasat - dokrmené prase použité pro odhad plemenné hodnoty 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.09.2023 31.10.2023 

2.A.e.3.b.2. Podpora testování prasat - prověřená skupina prasat 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.09.2023 31.10.2023 

2.A.e.3.c. Podpora testování a posuzování růstové schopnosti skotu na provoz odchovny 

plemenných býků 01.10.2022 - 30.09.2023 01.09.2022 30.09.2022 01.10.2023 31.10.2023 

2.A.e.3.d.1. Podpora k provozování zařízení na testování a posuzování hřebečků do stáří 2 let 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 04.01.2023 20.01.2023 

2.A.e.3.d.2. Podpora k provozování zařízení na testování a posuzování hřebečků ve stáří nad 2 roky 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 04.01.2023 20.01.2023 

2.A.e.3.e. Podpora na testování a posuzování ovcí a koz 01.01.2023 - 31.12.2023 01.12.2022 31.12.2022 01.09.2023 31.10.2023 
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13 Přehled termínů pro dotační program 2.A. – příjem žádostí/1. žádosti o dotaci pro rok 2024 v roce 2023 

kód název 
typ dotace dle 

části A, bodu 2, 

písm. I) 
dotační období 

příjem ŽÁDOSTÍ/příjem 1. ŽÁDOSTI 

od do 

2.A.a.1. Podpora ověřování původu - pro stanovení DNA potomstva u plemenného skotu a kanců sazbová 01.09.2023 - 31.08.2024 01.08.2023 31.08.2023 

2.A.a.2. Podpora ověřování původu - podpora na zajištění analýzy pro stanovení genomické 

plemenné hodnoty plemenného skotu nákladů 01.09.2023 - 31.08.2024 01.08.2023 31.08.2023 

2.A.b.C. Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - mléčný a kombinovaný typ skotu sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 
2.A.b.D. Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - drůbež nákladů 01.11.2023 - 31.10.2024 01.10.2023 31.10.2023 
2.A.b.E.1. Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - anglický plnokrevník a klusák sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.b.E.2. Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - český teplokrevník, slovenský 

teplokrevník, moravský teplokrevník, koně Kinských, český trakén sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.b.E.3. Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - koně - ostatní plemena sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 
2.A.b.I. Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - ryby nákladů 01.11.2023 - 31.10.2024 01.10.2023 31.10.2023 
2.A.b.K. Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - kozy nákladů 01.11.2023 - 31.10.2024 01.10.2023 31.10.2023 
2.A.b.M. Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - masný typ skotu sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 
2.A.b.O. Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - ovce nákladů 01.11.2023 - 31.10.2024 01.10.2023 31.10.2023 
2.A.b.P. Podpora na zavádění a vedení plemenných knih - prasata sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.1.a.D.1. Kontrola užitkovosti - podpora na každé rodokmenově vylíhnuté, označené a zastavené 

mládě do odchovu dle Osvědčení o původu hejna sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.1.a.D.2. Kontrola užitkovosti - podpora na každé rodokmenově vylíhnuté a označené kuře ve 

šlechtitelském chovu běžců sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 
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kód název 
typ dotace dle 

části A, bodu 2, 

písm. I) 
dotační období 

příjem ŽÁDOSTÍ/příjem 1. ŽÁDOSTI 

od do 

2.A.e.1.a.I. Kontrola užitkovosti - ryby nákladů 01.01.2024 - 31.10.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.1.a.K. Kontrola užitkovosti - kozy sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.1.a.L. Kontrola užitkovosti - prasnice zařazená do tvorby superplodných linií sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.1.a.O.1. Kontrola užitkovosti - ovce sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.1.a.O.2. Kontrola užitkovosti - ovce s kontrolou mléčné užitkovosti sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.1.a.P. Kontrola užitkovosti - prasnice v uznaných nukleových chovech sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.1.a.R. Kontrola užitkovosti - prasnice v rezervních chovech sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.1.a.S. Kontrola užitkovosti - skot sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.1.b.1. Kontrola užitkovosti - podpora na zajištění rozborů vzorků mléka u skotu sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.1.b.2. Kontrola užitkovosti - podpora na zajištění rozborů vzorků mléka u ovcí dojených plemen sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.1.b.3. Kontrola užitkovosti - podpora na zajištění rozborů vzorků mléka u koz dojených plemen sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.2.a. Podpora na zajištění testování užitkových vlastností mladých plemenných koní (Kritérium 

mladých koní) nákladů 01.01.2024 - 30.11.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.2.b. Podpora na zajištění kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti anglického plnokrevníka a 

klusáka nákladů 01.01.2024 - 30.11.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.2.c.1. Podpora na klisnu za úspěšné absolvování zkoušky výkonnosti - český teplokrevník, 

slovenský teplokrevník, český trakén sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.2.c.2. Podpora na klisnu za úspěšné absolvování zkoušky výkonnosti - českomoravský belgický 

kůň, norik a slezský norik sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.2.c.3. Podpora na klisnu za úspěšné absolvování zkoušky výkonnosti - ostatní plemena, pro 

která je vedena plemenná kniha sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.2.d. Podpora na zajištění plemenitby koní formou inseminace sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.2.e.1. Podpora na provádění a zabezpečení kontroly dědičnosti - dojitelnost u skotu sazbová 01.10.2023 - 30.09.2024 01.09.2023 30.09.2023 

2.A.e.2.e.2. Podpora na provádění a zabezpečení kontroly dědičnosti - lineární popis a hodnocení 

zevnějšku skotu sazbová 01.10.2023 - 30.09.2024 01.09.2023 30.09.2023 

2.A.e.2.e.3. Podpora na provádění a zabezpečení kontroly dědičnosti na otestovaného býka - zdraví sazbová 01.10.2023 - 30.09.2024 01.09.2023 30.09.2023 

2.A.e.2.e.4. Podpora na provádění a zabezpečení kontroly dědičnosti na prase v nukleových a 

rezervních chovech sazbová 01.10.2023 - 30.09.2024 01.09.2023 30.09.2023 
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kód název 
typ dotace dle 

části A, bodu 2, 

písm. I) 
dotační období 

příjem ŽÁDOSTÍ/příjem 1. ŽÁDOSTI 

od do 

2.A.e.2.g.1. Podpora na testování kanečků - bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, 

české výrazně masné a pietrain sazbová 01.10.2023 - 30.09.2024 01.09.2023 30.09.2023 

2.A.e.2.g.2. 
Podpora na testování kanečků - bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, 

české výrazně masné a pietrain, v případě unifikované testace se zjišťováním spotřeby 

krmné směsi 
sazbová 01.10.2023 - 30.09.2024 01.09.2023 30.09.2023 

2.A.e.2.g.3. Podpora na testování kanečků - bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, 

české výrazně masné a pietrain, které pochází z chovu sérologicky negativního na PRRS sazbová 01.10.2023 - 30.09.2024 01.09.2023 30.09.2023 

2.A.e.2.g.4. 
Podpora na testování kanečků - bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, 

české výrazně masné a pietrain, v případě unifikované testace se zjišťováním spotřeby 

krmné směsi a které pochází z chovu sérologicky negativního na PRRS 
sazbová 01.10.2023 - 30.09.2024 01.09.2023 30.09.2023 

2.A.e.2.h. Podpora majitelům kanců z nukleových a rezervních chovů prasat sazbová 01.10.2023 - 30.09.2024 01.09.2023 30.09.2023 

2.A.e.2.i. Podpora chovateli berana z chovu zapojeného v kontrole užitkovosti a zapsaného do 

plemenné knihy sazbová 01.09.2023 - 31.08.2024 01.08.2023 31.08.2023 

2.A.e.2.j. Podpora chovateli kozla z chovu zapojeného v kontrole užitkovosti a zapsaného do 

plemenné knihy sazbová 01.09.2023 - 31.08.2024 01.08.2023 31.08.2023 

2.A.e.2.k.1. Podpora chovateli berana s doloženou plemennou hodnotou v elitních třídách sazbová 01.09.2023 - 31.08.2024 01.08.2023 31.08.2023 

2.A.e.2.k.2. Podpora chovateli kozla s doloženou plemennou hodnotou v elitních třídách sazbová 01.09.2023 - 31.08.2024 01.08.2023 31.08.2023 

2.A.e.2.l.1. Podpora na uznanou drůbež ve šlechtitelském chovu - slepice a kohout masného typu sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.2.l.2. Podpora na uznanou drůbež ve šlechtitelském chovu - slepice a kohout nosného typu sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.2.l.3. Podpora na uznanou drůbež ve šlechtitelském chovu - krůta, kachna, husa, krocan, kačer, 

houser sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.3.a. Podpora testování skotu, stanice kontroly výkrmnosti skotu sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.3.b.1. Podpora testování prasat - dokrmené prase použité pro odhad plemenné hodnoty sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.3.b.2. Podpora testování prasat - prověřená skupina prasat sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.3.c. Podpora testování a posuzování růstové schopnosti skotu na provoz odchovny 

plemenných býků sazbová 01.10.2023 - 30.09.2024 01.09.2023 30.09.2023 

2.A.e.3.d.1. Podpora k provozování zařízení na testování a posuzování hřebečků do stáří 2 let sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.3.d.2. Podpora k provozování zařízení na testování a posuzování hřebečků ve stáří nad 2 roky sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 

2.A.e.3.e. Podpora na testování a posuzování ovcí a koz sazbová 01.01.2024 - 31.12.2024 01.12.2023 31.12.2023 
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3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 

3.a.   Biologická ochrana rostlin jako náhrada chemické ochrany 

1   Účel dotace 

Zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence 
proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob 
přenosných osivem a sadbou. 

Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny. V rámci předmětu dotace 
3.a. okrasné rostliny je podpora poskytována v režimu de minimis dle nařízení Komise 
(EU) č. 1408/2013. 

2   Předmět dotace 

Náklady na pořízení biologické ochrany rostlin jako náhrady za aplikování chemické 
ochrany rostlin. 

3   Žadatel 

Zemědělský podnikatel, tj. FO nebo PO, která podniká v zemědělské výrobě 
v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: 

- do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících 
s pořízením biologické ochrany rostlin a odborného servisu u zeleninových druhů 
pěstovaných ve skleníku, maximálně však do výše u druhu: 

- okurky: 227 200 Kč/ha 
- rajčata: 181 906 Kč/ha 
- papriky:   74 560 Kč/ha 

- do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících 
s pořízením biologické ochrany rostlin a odborného servisu u polní plodiny 
slunečnice, maximálně však do výše: 

- slunečnice:            290 Kč/ha 

- do výše 25 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících 
s pořízením biologické ochrany rostlin a odborného servisu u polních 
plodin/u skupiny polních plodin, maximálně však do výše u druhu: 

- řepka olejka: 384 Kč/ha 
- kukuřice:  450 Kč/ha 
- obiloviny:  518 Kč/ha 
- luskoviny:  366 Kč/ha 

- do výše 40 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících 
s pořízením biologické ochrany rostlin a odborného servisu u okrasných rostlin. 
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5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné ve sledovaném období od 1. 10. 2022 
do 30. 9. 2023. 

b) Žadatel podá jednu společnou žádost o dotaci za všechny plodiny/skupiny 
polních plodin uvedené v bodě 4   Dotace, u kterých se zavázal použít biologickou 
ochranu rostlin.  

c) Dotaci nelze poskytnout na plodinu/skupinu polních plodin, kterou žadatel 
neuvedl v žádosti o dotaci. 

d) Dotace je určena pouze na vyjmenované polní plodiny/skupiny polních plodin, 
zeleninové druhy pěstované ve skleníku a okrasné rostliny uvedené v bodě 
4   Dotace. 

e) Žadatel musí uvést, o jakou okrasnou rostlinu a polní plodinu se konkrétně jedná, 
jedná-li se o skupinu polních plodin obiloviny a luskoviny a okrasné rostliny. 

f) Dotaci lze poskytnout na pořízení přípravků na biologickou ochranu rostlin 
uvedených v Registru přípravků na ochranu rostlin 
(http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/), případně uvedených na český trh dle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 (v tomto případě ÚKZÚZ 
v protokolu o kontrole potvrdí, že jde o přípravek biologické ochrany rostlin jako 
náhradu za aplikování chemické ochrany rostlin) a na odborný servis vyjma 
nezpůsobilých nákladů uvedených v bodě 10   Náklady související s předmětem 
dotace. 

g) Za odborný servis lze považovat specializované úkony (zpracování plánu 
biologické ochrany plodiny/skupiny polních plodin uvedené v žádosti o dotaci, 
aplikace přípravku za využití specifického vybavení apod.) spojené s aplikací 
biologické ochrany rostlin, provedené formou služby externím subjektem. Za 
využití specifického vybavení nelze považovat běžně používaný postřikovač. 

h) Aplikace biologického přípravku na ochranu rostlin v případě, že je registrován 
pouze pro použití profesionálním uživatelem dle zákona č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, musí být provedena 
osobou, která je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání 
s přípravky dle § 86 tohoto zákona. 

i) ÚKZÚZ v protokolu o kontrole potvrzuje správnost použití registrovaného přípravku 
na biologickou ochranu rostlin a odborného servisu. ÚKZÚZ garantuje, zda byla 
biologická ochrana rostlin použita účelně, hospodárně, v souladu s Registrem 
povolených přípravků na ochranu rostlin, případně uvedených na český trh dle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 a na polní plodiny/skupiny 
polních plodin, zeleninové druhy pěstované ve skleníku a okrasné rostliny uvedené 
v bodě 4   Dotace, dále kontrolu záznamů o použití přípravku na biologickou ochranu 
rostlin, zda byla aplikace biologického přípravku na ochranu rostlin, v případě, že je 
registrován pouze pro použití profesionálním uživatelem dle zákona č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, provedena osobou, která je 
držitelem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky dle § 86 
tohoto zákona, a zda nedošlo k poškození systému biologické ochrany rostlin. 
O kontrolu použití biologické ochrany rostlin je žadatel povinen požádat ÚKZÚZ 
v dostatečném předstihu před použitím přípravku na biologickou ochranu rostlin 

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/
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a umožnit ÚKZÚZ provedení případné kontroly samotné aplikace přípravku na 
biologickou ochranu rostlin v terénu (v polních či skleníkových podmínkách). 

j) Biologickou ochranu rostlin lze doplnit chemickými přípravky pouze výjimečně při 
mimořádném tlaku chorob a škůdců. Daná skutečnost musí být dopředu 
nahlášena ÚKZÚZ, který následně nezbytnost použití chemického zásahu 
potvrdí. 

k) Biologická ochrana rostlin musí být použita v případě polních plodin a skupiny 
polních plodin na standardní orné půdě, v případě okrasných rostlin 
na standardní orné půdě a ve sklenících, a v případě zeleninových druhů 
pěstovaných ve skleníku ve sklenících. 

l) V případě ploch plodin/skupiny polních plodin uvedených v bodě 4   Dotace, které 
jsou evidovány v LPIS, musí být žadatel veden jako uživatel DPB v LPIS 
od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

m) V případě ploch plodin/skupiny polních plodin uvedených v bodě 4   Dotace, které 
nejsou evidovány v LPIS, a zároveň v případě, že plodiny budou vysety/vysázeny na 
pozemku, který je pronajatý/propachtovaný, nebo na pozemku, ke kterému je 
zřízeno právo stavby, musí žadatel prokázat oprávnění k užívání pozemku nebo 
právo stavby od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. Žadatel doloží nájemní/pachtovní 
smlouvu nebo list vlastnictví, na kterém je zaneseno právo stavby žadatele, nebo 
jiný doklad prokazující oprávnění k užívání pozemku na dobu určitou minimálně 
do 30. 9. 2023 nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou minimálně 1 rok. 

n) Minimální výměra plochy každé, v žádosti o dotaci a v dokladech prokazujících 
nárok na dotaci, uvedené polní plodiny/skupiny polních plodin musí být v součtu 
všech ploch DPB 1 ha.  

o) DPB uvedené žadatelem v žádosti o dotaci a v dokladech prokazujících nárok 
na dotaci nesmí být v LPIS označeny příznakem režimu obhospodařování 
přechodného období, resp. ekologického zemědělství (PO resp. EZ) 
od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

p) Žadatel se musí v prvním roce u vyjmenovaných plodin uvedených v bodě 
4   Dotace jednorázově zavázat na pevně stanovenou dobu 5 po sobě jdoucích 
let, že v případech, kdy bude nutné zasáhnout proti škodlivým organizmům, 
na jejichž regulaci existuje a je povolen registrovaný přípravek na biologickou 
ochranu rostlin, při vhodných podmínkách použije biologickou ochranu rostlin. 
Po uplynutí 5letého závazku není pro žadatele povinnost závazek obnovovat. 

Žadatel musí v prvním roce 5letého závazku uvést všechny plodiny/skupiny 
polních plodin, u kterých bude používat biologickou ochranu rostlin po dobu 
5letého závazku. Bude-li chtít žadatel přidat novou plodinu/skupinu polních 
plodin, kterou neuvedl v prvním roce 5letého závazku, uvede ji nově v následující 
žádosti o dotaci. Závazek u nově uvedených plodin/skupiny polních plodin bude 
ukončen k datu, kdy končí 5letý závazek u plodin uvedených v prvním roce 
5letého závazku.  

q) Dotace je poskytována žadateli každý rok 5letého závazku v případě splnění 
podmínek pro poskytnutí dotace v příslušném roce. 

r) V případě, že žadatel v některém roce z 5letého závazku u některé z plodin/skupiny 
polních plodin, které uvedl do žádosti o dotaci, nepoužil biologickou ochranu rostlin, 
vyplní formulář Potvrzení ÚKZÚZ o nepoužití biologické ochrany rostlin pro danou 
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plodinu/skupinu polních plodin, ve kterém uvede, z jakého závažného důvodu 
nemohla být biologická ochrana použita. Za závažné důvody lze pokládat např. 
neexistenci plodiny/skupiny polních plodin v osevu příslušného roku, slabý výskyt 
škodlivých organismů, na jejichž regulaci je povolen některý z přípravků na 
biologickou ochranu rostlin. Současně je žadatel povinen požádat včas ÚKZÚZ 
o kontrolu v období, kdy je možné danou skutečnost ověřit. ÚKZÚZ potvrdí pravdivost 
žadatelova prohlášení o nepoužití biologické ochrany rostlin do formuláře 
Potvrzení ÚKZÚZ o nepoužití biologické ochrany rostlin, který musí žadatel podat 
od 1. 10. 2023 do 15. 10. 2023. 

s) Pokud žadatel doloží jím vyplněný a ÚKZÚZ potvrzený formulář Potvrzení ÚKZÚZ 
o nepoužití biologické ochrany rostlin v některém roce z 5letého závazku, dotace 
se nevrací. 

t) Pokud žadatel v některém roce 5letého závazku nedodrží 5letý závazek používat 
biologickou ochranu rostlin bez závažného důvodu potvrzeného ÚKZÚZ, bude 
vracet dotace, které mu byly poskytnuty v předešlých letech 5letého závazku. 
5letý závazek bude ukončen v roce, ve kterém žadatel porušil 5letý závazek.  

6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 začíná 1. 9. 2022 a končí 30. 9. 2022. 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2024 začíná 1. 9. 2023 a končí 30. 9. 2023. 

6a   Motivační účinek 

Realizace předmětu dotace musí být zahájena po podání žádosti o dotaci. 
Za porušení motivačního účinku se považuje zejména provedení objednávky, úhrada 
zálohové faktury, uzavření smluv, nákup přípravku na biologickou ochranu rostlin, 
použití biologické ochrany rostlin apod. před podáním žádosti o dotaci. V případě 
porušení motivačního účinku bude zamítnuta příslušná plodina/skupina polních 
plodin. 

7   Přílohy k žádosti o dotaci 

Prohlášení o zařazení podniku, které se dokládá prostřednictvím Portálu farmáře 
Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové přílohy“). 

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 10. 2023 a končí 
15. 10. 2023. 

Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení 
realizace předmětu dotace. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s předmětem dotace.  

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je ve 
vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že úhrada 
v hotovosti byla provedena žadatelem. 
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c) Protokol o kontrole ÚKZÚZ. 

d) Nájemní/pachtovní smlouva nebo jiný doklad prokazující oprávnění k užívání 
pozemku nebo list vlastnictví, na kterém je zaneseno právo stavby žadatele, 
od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 v případě ploch, které nejsou evidovány v LPIS, 
a zároveň v případě, že plodiny byly vysety/vysázeny na pozemku, který je 
pronajatý/propachtovaný nebo na pozemku, ke kterému je zřízeno právo stavby. 

e) Ortofotomapa z LPIS příslušného DPB s vyznačením konkrétní části DPB, na které 
byla prováděna aplikace biologické ochrany rostlin, v případě, že aplikace 
biologické ochrany rostlin byla prováděna na části výměry daného DPB, v měřítku 
1:10 000 nebo podrobnějším.  

f) Katastrální mapa příslušné parcely, v odpovídajícím měřítku, s vyznačením 
konkrétní části parcely, na které byly plodiny vysety/vysázeny, ze které bude 
patrné číslo parcely, název katastrálního území, hranice parcely a měřítko mapy 
v případě ploch, které nejsou evidovány v LPIS, a zároveň v případě, že plodiny byly 
vysety/vysázeny pouze na části výměry příslušné parcely. 

g) Potvrzení ÚKZÚZ o použití chemické ochrany rostlin v případě, že byly použity 
chemické přípravky. 

h) Potvrzení ÚKZÚZ o nepoužití biologické ochrany rostlin v případě, že žadatel 
nepoužil biologickou ochranu rostlin. 

i) Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis, které se dokládá 
prostřednictvím Portálu farmáře Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové 
přílohy“) v případě okrasných rostlin. 

10   Náklady související s předmětem dotace 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace: 

a) náklady na pořízení přípravků biologické ochrany rostlin, 

b) mimořádné náklady na způsobilý odborný servis spojený s aplikací biologické 
ochrany rostlin provedené formou služby externím subjektem (zpracování plánu 
biologické ochrany plodiny/skupiny polních plodin uvedené v žádosti o dotaci, 
aplikace přípravku za využití specifického vybavení apod.). 

Seznam neuznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace: 

a) náklady na dopravu nakoupeného přípravku na biologickou ochranu rostlin, 

b) transakční náklady, 

c) náklady na monitoring škodlivého organismu, 

d) náklady na činnost rostlinolékaře podniku, 

e) náklady na aplikaci přípravku běžnými postupy (běžně používaný postřikovač 
apod.). 
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3.b.   Podpora některých činností souvisejících s plněním „Národního 
ozdravovacího programu pro ozdravení rozmnožovacího materiálu ovocných 
rostlin, révy a chmele v České republice od hospodářsky významných 
škodlivých organismů rostlin“ 

1   Účel dotace 

Zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence 
proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob 
přenosných osivem a sadbou. 

2   Předmět dotace 

Podpora činností souvisejících s plněním „Národního ozdravovacího programu pro 
ozdravení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele v České 
republice od hospodářsky významných škodlivých organismů rostlin“ (dále jen 
„NOPRM“). 

3   Žadatel 

a) Dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele, 
v kategoriích předzákladní a základní rozmnožovací materiál, který provádí 
ozdravování tohoto materiálu v souladu s NOPRM v období od 1. 10. 2022 do 
30. 9. 2023 podle § 2 odst. 1 písm. y) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do 
oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon 
o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdější předpisů. 

b) Výzkumná pracoviště a soukromé vysoké školy, zapojené v souladu s požadavky 
NOPRM na základě úředního pověření ÚKZÚZ do procesu ozdravování 
rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele v období od 
1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

Podpora je v souladu s čl. 26 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 poskytována pouze 
pro mikropodniky, malé a střední podniky dle definice uvedené v příloze I nařízení 
Komise (EU) č. 702/2014. Podpora se poskytuje formou dotovaných služeb podle 
čl. 26 nařízení Komise (EU) č. 702/2014. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: 

a) do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů přímo souvisejících 
s úkony ozdravování, které stanovuje článek 7 NOPRM. 

b) do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů přímo souvisejících 
s úkony, které stanovuje článek 8 NOPRM. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Ozdravování rozmnožovacího materiálu musí být provedeno v období od 
1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

b) Do nákladů uplatňovaných v žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 3.b. lze 
zahrnout jen takové náklady na ozdravování, které nejsou zároveň předmětem 
žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 3.c. 
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c) Podporu nelze poskytnout, pokud se zjistí, že příjemce dotace záměrně způsobil 
nebo svou nedbalostí zavinil výskyt hospodářsky významných škodlivých organismů 
rostlin, specifikovaných NOPRM, v technickém nebo prostorovém izolátu. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 začíná 1. 9. 2022 a končí 30. 9. 2022. 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2024 začíná 1. 9. 2023 a končí 30. 9. 2023. 

6a   Motivační účinek 

Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace. 

7   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 10. 2023 a končí 
15. 10. 2023. 

Doklady prokazující nárok na dotaci musí být podány po ukončení realizace 
předmětu dotace. 

8   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Účetní/daňové doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady 
související s ozdravováním vynaložené na hodnocení zdravotního stavu rostlin, 
provádění pravidelných vizuálních kontrol zdravotního stavu rostlin, odběr, 
skladování, úpravu a přepravu vzorků a testování rostlin, přenašečů původců 
chorob rostlin a zeminy, nákupem, skladováním a aplikací přípravků na ochranu 
rostlin, odstranění rostlin a udržení jejich dobrého zdravotního stavu, čištění 
a dezinfekci pozemků, prostor, zařízení a vybavení v technickém a prostorovém 
izolátu. Mzdové náklady budou prokazovány na formuláři Fondu a dokládány 
přílohami prostřednictvím Portálu farmáře Fondu. Doklady prokazující uhrazení 
skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících s ozdravováním 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

b) Individuální ozdravovací plán pro příslušný technický, popř. prostorový izolát, 
zpracovaný v souladu s NOPRM a odsouhlasený ÚKZÚZ pro období 
od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.  

c) Uznávací listy nebo obdobné dokumenty vystavené úřední osobou příslušného 
členského státu na ozdravovaný rozmnožovací materiál umístěný v izolátu. 

d) Potvrzení ÚKZÚZ, že v příslušném technickém, popř. prostorovém izolátu bylo 
v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 prováděno ozdravování rozmnožovacího 
materiálu v žádosti uvedených rostlin v souladu s NOPRM a s individuálním 
ozdravovacím programem pro příslušný izolát. 

e) Potvrzení ÚKZÚZ, že výše a skladba žadatelem požadované podpory na úhradu 
skutečně vynaložených uznatelných nákladů odpovídá žadatelem uvedenému 
počtu a struktuře ozdravovaného rozmnožovacího materiálu rostlin 
a rostlinolékařské situaci v příslušném technickém, popř. prostorovém izolátu. 



50 

9   Náklady související s předmětem dotace 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s ozdravováním rozmnožovacího 
materiálu: 

a) Náklady přímo související s úkony ozdravování, které stanovuje článek 7 NOPRM: 

1. Ozdravování kandidátní rostliny. 

2. Udržování a testování rozmnožovacího materiálu předstupňů (RM). 

3. Udržování a testování základního rozmnožovacího materiálu. 

b) Náklady přímo související s úkony článku 8 NOPRM zejména s: 

1. nákupem, skladováním a aplikací přípravků na ochranu rostlin v technickém 
a prostorovém izolátu a v jeho okolí podle legislativou předepsaných 
izolačních vzdáleností, určených k preventivní a kurativní ochraně rostlin 
způsobem a v rozsahu, aby mohl být certifikovaný předzákladní a základní 
rozmnožovací materiál v technickém a prostorovém izolátu uznán ÚKZÚZ 
za úředně prostý hospodářsky významných škodlivých organismů rostlin, 
specifikovaných NOPRM, nebo za materiál od těchto škodlivých organismů 
ozdravený, 

2. preventivním a kurativním odstraněním rostlin a s udržením jejich zdravotního 
stavu v technickém a prostorovém izolátu a v jejich okolí podle legislativou 
předepsaných izolačních vzdáleností tak, aby mohl být certifikovaný 
předzákladní a základní rozmnožovací materiál v technickém a prostorovém 
izolátu uznán ÚKZÚZ za úředně prostý hospodářsky významných škodlivých 
organismů rostlin, specifikovaných NOPRM, nebo za materiál od těchto 
škodlivých organismů ozdravený, 

3. vyčištěním a dezinfekcí pozemků, prostor, zařízení a vybavení v technickém 
a prostorovém izolátu způsobem a v rozsahu, aby mohl být předzákladní 
a základní certifikovaný rozmnožovací materiál v tomto izolátu uznán ÚKZÚZ 
za úředně prostý hospodářsky významných škodlivých organismů rostlin, 
specifikovaných NOPRM, nebo za materiál od těchto škodlivých organismů 
ozdravený. 

10   Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu 
ovocných rostlin, révy a chmele v České republice od hospodářsky významných 
škodlivých organismů rostlin 

NOPRM byl schválen Ministerstvem zemědělství dne 26/10/2017 na základě požadavků 
stanovených zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných 
rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy k těmto 
zákonům viz na http://eagri.cz/public/web/file/561718/NOPRM__final__pro_2018.pdf. 
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3.c.   Podpora testování množitelského materiálu s využitím 
imunoenzymatických metod a metod PCR 

1   Účel dotace 

Zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence 
proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných 
osivem a sadbou. 

2   Předmět dotace 

Testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR. 

3   Žadatel 

a) Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské 
výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů, provádějící testování polních a speciálních plodin. 

b) Výzkumné pracoviště, provádějící testování polních a speciálních plodin. 

c) Mendelova univerzita v Brně. 

Podpora je v souladu s čl. 26 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 poskytována pouze 
pro mikropodniky, malé a střední podniky dle definice uvedené v příloze I nařízení 
Komise (EU) č. 702/2014. Podpora se poskytuje formou dotovaných služeb podle 
čl. 26 nařízení Komise (EU) č. 702/2014. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících 
s testováním množitelského materiálu. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné ve sledovaném období od data 
podání žádosti o dotaci (nejdříve však 1. 1. 2023) do data podání dokladů 
prokazující nárok na dotaci. 

b) Žadatel po podání žádosti o dotaci nesmí navyšovat požadavek na objem finančních 
prostředků. 

c) Do nákladů uplatňovaných v žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 3.c. lze 
zahrnout jen takové náklady na testování, které nejsou zároveň předmětem 
žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 3.b. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 začíná 1. 12. 2022 a končí 31. 3. 2023. 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2024 začíná 1. 12. 2023 a končí 31. 3. 2024. 

Předpokládaný požadavek na dotaci v žádosti o dotaci musí odpovídat částce nebo 
být nižší než částka uvedená v příloze dle bodu 7 a) Kladné vyjádření 
Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace k žádosti o dotaci. 
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6a   Motivační účinek 

Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace. 

7   Přílohy k žádosti o dotaci 

a) Kladné vyjádření Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace k žádosti 
o dotaci v rámci dotačního programu 3.c. 

b) Prohlášení o zařazení podniku, které se dokládá prostřednictvím Portálu farmáře 
Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové přílohy“). 

8   Termín příjmu dokladů prokazující nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 10. 2023 a končí 
20. 12. 2023. 

Doklady prokazující nárok na dotaci musí být podány po ukončení realizace předmětu 
dotace. 

Před uplynutím lhůty pro podání dokladů prokazující nárok na dotaci lze dotaci 
vyplatit na základě potvrzení žadatele, že další doklady již nebude podávat. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s předmětem dotace. Mzdové náklady budou prokazovány na formuláři Fondu. 

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

10   Náklady související s předmětem dotace 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s testováním množitelského materiálu: 

Materiálové náklady: 

a) Pěstební substráty. 

b) Hnojiva anorganická (průmyslová), organická (komposty). 

c) Ochranné prostředky (insekticidy, fungicidy, pesticidy). 

d) Imunoreagencie.  

e) PHM, maziva, náhradní součástky a díly. 

f) Pomocný materiál (obaly, návěsky, motouzy, testovací látky, ostatní chemikálie, 
dezinfekční prostředky, ochranné pomůcky a nástroje pro laboratorní a pěstební 
činnost, kancelářské potřeby, potřeby pro označování návěsek a obalů, software, 
náhradní díly k přístrojům a zařízení využívaným k testování). 

g) Drobný hmotný a nehmotný majetek. 

Osobní náklady: 

a) Mzdové náklady pracovníků. 

b) Sociální a zdravotní pojištění. 
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c) Sociální náklady vynaložené v souladu s platnými právními předpisy. 

d) Cestovné. 

e) Ostatní osobní náklady (tj. odměny za práci, popř. obdobná plnění, poskytované 
na základě jiného vztahu než pracovního, služebního nebo členského poměru, 
a peněžitá plnění poskytovaná zaměstnancům v souvislosti se zánikem 
pracovního, služebního nebo členského poměru k zaměstnavateli). 

Ostatní náklady: 

a) Náklady na pronájem budov, zařízení a pronájem přístrojového vybavení. 

b) Energie (plyn, elektrická energie). 

c) Náklady na vodu a stočné. 

d) Náklady na palivo (LTO, uhlí, dřevo, dřevěné štěpky, pelety). 

e) Náklady na telekomunikační služby a spoje. 

f) Náklady na daně a pojištění (budov, dopravních prostředků). 

g) Náklady na služby spojené s opravami a údržbou strojů, budov a zařízení pro 
testování. 

h) Náklady na služby spojené s technologií testování (kontrolní, poradenské, konzultační 
a školicí služby, administrativní výkony, vzdělávání pracovníků, likvidace odpadu, 
agrochemické výkony). 

i) Odpisy DHM, DNM, DDHM a DDNM. 

Do uznatelných nákladů nelze započítat režijní náklady, které nejsou jednoznačně 
spojené s předmětem dotace. 
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3.d.   Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým 
i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, 
malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, léčivých, aromatických 
a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování 
genotypů révy, chmele a ovocných plodin 

1   Účel dotace 

Zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence 
proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných 
osivem a sadbou. 

2   Předmět dotace 

Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým 
faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, 
luskovin, brambor, pícnin, zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, 
chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin.  

Výzkumné projekty dotačního programu: 

3.d.1.   Tvorba genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům 
a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, 
brambor, pícnin, zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, révy 
a ovocných dřevin. 

3.d.2.   Vyhledávání a výzkum donorů vyšší tolerance k původcům nejvýznamnějších 
chorob a ke škůdcům polních plodin, ovocných plodin, zelenin, chmele a révy. 

3.d.3.   Tvorba genotypů obilovin a kukuřice vhodných pro energetické využití. 

3.d.4.   Tvorba genotypů olejnin s vhodnými parametry pro průmyslové a energetické 
využití. 

3.d.5.   Tvorba kvalitativně diferencovaných genotypů luskovin vhodných pro krmivářský 
průmysl. 

3.d.6.   Ověřování genotypů hospodářsky významných druhů zelenin na vhodnost 
zařazení do integrované produkce zeleniny. 

3.d.7.   Ozdravení genotypů révy, genotypů chmele a genotypů ovocných plodin 
od hospodářsky významných virových chorob. 

3.d.8.   Tvorba genotypů pícnin s vyšší užitnou hodnotou pro krmivářské využití 
a uplatnění v energetice. 

3   Žadatel 

a) Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské 
výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů. 

b) Výzkumné pracoviště zabezpečující řešení výzkumných projektů. 

Podpora je poskytována v souladu s čl. 31 nařízení Komise (EU) č. 702/2014. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 
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Výše dotace: 

a) do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů na projekty u obilovin 
včetně kukuřice, malých zrnin, pícnin, olejnin, luskovin, brambor, zelenin, léčivých, 
aromatických a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování 
genotypů révy, chmele a ovocných plodin. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné ve sledovaném období od data 
podání žádosti o dotaci (nejdříve však 1. 1. 2023) do data podání dokladů 
prokazující nárok na dotaci. 

b) Souhlas příjemce dotace se zpřístupněním a zveřejněním výsledků podporovaného 
programu pro veřejnost zdarma po dobu nejméně 5 let od ukončení podpořeného 
projektu.  

c) Žadatel může od podání žádosti o dotaci až do vydání rozhodnutí svou žádost 
o dotaci změnit či upravit, nicméně po podání žádosti o dotaci nesmí navyšovat 
požadavek na objem finančních prostředků, v návaznosti na bod 6 tohoto 
dotačního programu. 

d) Příjemce dotace musí podat dílčí výsledky řešeného výzkumného programu 
do 30. 6. následujícího roku po příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 
prostřednictvím Portálu farmáře Fondu. 

e) Konečný výsledek řešeného výzkumného programu musí příjemce dotace podat 
do 30. 6. následujícího roku po ukončení řešeného výzkumného projektu 
prostřednictvím Portálu farmáře Fondu. 

6   Termín příjmu žádosti o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 začíná 1. 12. 2022 a končí 31. 3. 2023. 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2024 začíná 1. 12. 2023 a končí 31. 3. 2024. 

Předpokládaný požadavek na dotaci v žádosti o dotaci musí odpovídat částce nebo 
být nižší než částka uvedená v příloze dle bodu 7 b) Kladné vyjádření 
Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace k žádosti o dotaci. 

6a   Motivační účinek 

Realizace předmětu dotace musí být zahájena po podání žádosti o dotaci.  

7   Přílohy k žádosti o dotaci 

a) Projekt obsahující osnovu projektu, poslání projektu, popis cíle řešení, plán projektu, 
stručný popis metodického postupu a struktury řešitelského týmu. 

b) Kladné vyjádření Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace k žádosti 
o dotaci. 

c) Prohlášení o zařazení podniku, které se dokládá prostřednictvím Portálu farmáře 
Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové přílohy“). 

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 10. 2023 a končí 
20. 12. 2023. 
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Doklady prokazující nárok na dotaci musí být podány po ukončení realizace předmětu 
dotace. 

Před uplynutím lhůty pro podání dokladů prokazující nárok na dotaci lze dotaci 
vyplatit na základě potvrzení žadatele, že další doklady již nebude podávat. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s předmětem dotace. Mzdové náklady budou prokazovány na formuláři Fondu. 

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

10   Náklady související s předmětem dotace 

Všechny uvedené náklady se musí vztahovat k řešení projektu, na nějž je žádána 
podpora. Pokud nejsou přístroje a vybavení využívány pro projekt po celou dobu 
jejich životnosti, jsou za uznatelné náklady považovány pouze náklady na odpisy 
odpovídající délce trvání projektu. U budov jsou za uznatelné náklady považovány 
náklady na odpisy odpovídající délce trvání projektu. 

Uznatelné náklady jsou: 

Materiálové náklady: 

a) Rostlinný materiál vstupující do šlechtění (osivo, sadba, podnože, rouby, řízky, 
očka). 

b) Hnojiva anorganická (průmyslová), organická (komposty, chlévská mrva). 

c) Ochranné prostředky (insekticidy, fungicidy, pesticidy). 

d) PHM, maziva, náhradní součástky a díly. 

e) Pomocný materiál (obaly, návěsky, motouzy, testovací látky, chemikálie, 
ochranné pomůcky a nástroje pro laboratorní a pěstební činnost, kancelářské 
potřeby, potřeby pro označování návěsek a obalů, software). 

f) Drobný hmotný majetek. 

Osobní náklady: 

a) Mzdové náklady pracovníků. 

b) Sociální a zdravotní pojištění. 

c) Sociální náklady vynaložené v souladu s platnými právními předpisy. 

d) Cestovné. 

e) Ostatní osobní náklady (tj. odměny za práci, popř. obdobná plnění, poskytované 
na základě jiného vztahu než pracovního, služebního nebo členského poměru, 
a peněžitá plnění poskytovaná zaměstnancům v souvislosti se zánikem 
pracovního, služebního nebo členského poměru k zaměstnavateli). 
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Ostatní náklady: 

a) Náklady na pronájem budov, zařízení a pronájem přístrojového vybavení, 
nájmy/pachty pozemků. 

b) Energie (plyn, elektrická energie). 

c) Náklady na vodu a stočné. 

d) Náklady na palivo. 

e) Náklady na telekomunikační služby a spoje. 

f) Náklady na daně a pojištění (budov, dopravních prostředků, šlechtitelských porostů). 

g) Náklady na služby spojené s opravami a údržbou, strojů, budov a zařízení pro 
šlechtění. 

h) Náklady na služby spojené s technologií šlechtění. 

i) Náklady na úřední zkoušení odrůd a registraci. 

j) Odpisy DHM, DNM, DDHM a DDNM. 

k) Náklady na pořízení národních i zahraničních publikací (včetně e-publikací). 
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3.e.   Prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru v uzavřených 
pěstebních oblastech vymezených zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění 
do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

1   Účel dotace 

Zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence 
proti šíření hospodářsky závažným virovým a bakteriálním chorobám a chorobám 
přenosných osivem a sadbou. 

2   Předmět dotace 

Nákup/pořízení uznané sadby brambor jako prevence proti šíření karanténních bakterióz 
bramboru v uzavřených pěstebních oblastech vymezených zákonem č. 219/2003 Sb. 

3   Žadatel 

Zemědělský podnikatel, tj. FO nebo PO, která podniká v zemědělské výrobě 
v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb.  

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: do výše 7 500 Kč/ha plochy osázené uznanou sadbou brambor, která 
se nachází v uzavřené pěstební oblasti. 

Podpora bude poskytována v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné ve sledovaném období od 
1. 10. 2022 do 30. 6. 2023. 

b) Žadatel podává jednu společnou žádost o dotaci na nakoupenou uznanou 
tuzemskou, na nakoupenou uznanou dovozovou a na uznanou vlastní sadbu 
brambor. 

c) Nakoupená/pořízená sadba brambor musí být sadbou uznanou. 

d) Uznaná sadba brambor musí být vysázena v katastrálním území, které spadá 
do seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu 
základní sadby brambor vymezených zákonem č. 219/2003 Sb. 

e) Dotaci nelze poskytnout na množitelské plochy brambor určené k výrobě sadby 
brambor. 

f) Uznaná sadba brambor musí být vysázena na standardní orné půdě. 

g) Žadatel musí být od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 veden jako uživatel DPB v LPIS. 

h) Minimální výměra plochy osázené uznanou sadbou brambor v uzavřené pěstební 
oblasti je v součtu všech ploch DPB uvedených v žádosti o dotaci 1 ha. 

i) Minimální množství použité uznané sadby brambor v uzavřené pěstební oblasti 
je 2 tuny/ha bez rozdílu velikostního třídění. 
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6   Termín příjmu žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem začíná 1. 6. 2023 a končí 15. 7. 2023. 

7   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) V případě nakoupené uznané tuzemské sadby: 

1. Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis, které se dokládá 
prostřednictvím Portálu farmáře Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové 
přílohy“). 

2. Uznávací list sadby. 

3. Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s nákupem uznané sadby brambor s vyznačenou kategorií sadby a číslem 
uznávacího listu sadby nebo s uvedeným číslem tuzemské partie sadby. 

4. Doklady prokazujících uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet 
je ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

b) V případě nakoupené uznané dovozové sadby: 

1. Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis, které se dokládá 
prostřednictvím Portálu farmáře Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové 
přílohy“). 

2. Oznámení dovozu dle zákona č. 219/2003 Sb.  

3. Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s nákupem uznané sadby brambor s vyznačeným číslem zahraniční partie 
sadby. 

4. Doklady prokazujících uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

c) V případě uznané vlastní sadby: 

1. Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis, které se dokládá 
prostřednictvím Portálu farmáře Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové 
přílohy“). 

2. Uznávací list sadby. 

3. Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady v případě, že 
množitel není totožný s přihlašovatelem sadby brambor. 

4. Doklady prokazující uhrazení licenčních poplatků v případě, že množitel není 
totožný s přihlašovatelem sadby brambor. 
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3.h.   Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele 

1   Účel dotace  

Zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence 
proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob 
přenosných osivem a sadbou.  

Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny.  

2   Předmět dotace  

Použití sadby chmele ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“ uváděné do oběhu dle 
podmínek stanovených zákonem č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění 
pozdějších předpisů.  

3   Žadatel  

Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká 
v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 
znění pozdějších předpisů.  

4   Dotace  

Forma dotace: dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dříve 
investiční).  

Výše dotace: do výše 15 Kč na sadbu chmele ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“ 
uváděné do oběhu dle podmínek stanovených zákonem č. 219/2003 Sb., o oběhu 
osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů. 

5   Podmínky poskytnutí dotace  

a) Použitá sadba chmele ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“ uváděná do oběhu dle 
podmínek stanovených zákonem č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve 
znění pozdějších předpisů, musí být vysázena na DPB v užívání 
žadatele/příjemce dotace. 

b) DPB musí mít žadatel/příjemce dotace v užívání v LPIS nejpozději od data příjmu 
dokladů prokazujících nárok na dotaci do 31. 12. 2028.  

c) Ozdravená plocha chmelnice musí být osázena sadbou chmele ve zdravotní třídě 
„VT“ nebo „VF“ uváděné do oběhu dle podmínek stanovených zákonem 
č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů. 

d) Ozdravená plocha chmelnice musí být minimálně 1 ha v součtu všech 
způsobilých ploch DPB při použití minimálně 2 500 ks a maximálně 3 400 ks 
sazenic na ha na každém DPB.  

e) Žadatel/příjemce dotace musí obhospodařovat ozdravenou plochu chmelnice od 
data příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci do 31. 12. 2028. Za nesplnění 
podmínek se nepovažuje zásah vyšší moci nebo mimořádných okolností. Případy 
zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností musí žadatel/příjemce dotace 
bezodkladně oznámit.  

f) Snížení ozdravené plochy chmelnice v druhém a v každém dalším roce závazku 
do 5,00 % ze schválené výměry ozdravené plochy chmelnice nebude 
považováno za nesplnění podmínky.  
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g) Žadatel musí doložit elektronicky podepsané potvrzení ÚKZÚZ o výskytu 
původců chorob uvedených v bodě 11 Seznam původců chorob v oblasti, kde 
žadatel pěstuje chmel.  

6   Termín příjmu žádostí o dotaci  

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 začíná 1. 10. 2022 a končí 30. 9. 2023.  

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2024 začíná 1. 10. 2023 a končí 30. 9. 2024.  

6a   Motivační účinek 

Realizace předmětu dotace musí být zahájena po podání žádosti o dotaci. Za 
zahájení realizace předmětu dotace se nepovažuje objednání sadbového materiálu.  

Za porušení motivačního účinku se považuje zejména, zálohová faktura, uzavření 
smlouvy atd. před podáním žádosti o dotaci. 

7   Přílohy k žádosti o dotaci 

Prohlášení o zařazení podniku, které se dokládá prostřednictvím Portálu farmáře 
Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové přílohy“).  

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci  

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 10. 2023 a končí 
30. 11. 2023.  

Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení 
realizace předmětu dotace.  

9   Doklady prokazující nárok na dotaci  

a) V případě, že dotovaná sadba chmele byla vysázena pouze na části výměry 
příslušného DPB, žadatel doloží ortofotomapu z LPIS příslušného DPB, 
v odpovídajícím měřítku, s vyznačením konkrétní části DPB, na které byla sadba 
vysazena.  

b) Elektronicky podepsané potvrzení ÚKZÚZ o výskytu původců chorob v oblasti, 
kde žadatel pěstuje chmel.  

c) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s předmětem dotace. 

10   Náklady související s předmětem dotace  

Použití sadby chmele ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“ uváděné do oběhu dle 
podmínek stanovených zákonem č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění 
pozdějších předpisů.  

11   Seznam původců chorob  

a) viry  

- virus mosaiky jabloně (Apple mosaic virus)  

- virus nekrotické kroužkovitosti třešně (Prunus necrotic ringspot virus)  

- virus mosaiky chmele (Hop mosaic virus)  
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- latentní virus chmele (Hop latent virus)  

b) viroidy  

- latentní viroid chmele (Hop latent viroid)  

Za předpokladu, že tato infekce není jedinou chorobou, která se v dané oblasti 
vyskytla.  

c) půdní patogeny  

- Fusarium sambucinum  

- Verticillium albo-atrum  

- Verticillium dahliae  

Pro chmelové rostliny, které jsou napadeny půdními patogeny, platí následující 
podmínky: Příslušný DPB chmelnice musí být dezinfikován nebo dotovaná sadba 
musí být použita na novém DPB, na kterém půdní patogeny nebyly zjištěny. Jestliže 
nebude provedena dezinfekce příslušného DPB chmelnice, smí být příslušný DPB 
osázen dotovanou sadbou nejdříve po 2 letech, kdy bude půda dočasně uvedena 
do klidu.  

d) nádorovitost sazeček (způsobuje bakterie Agrobacterium tumefaciens)  



63 

3.i.   Použité uznané osivo lnu, technického konopí, kukuřice, cukrové řepy, 
luskovin a použité uznané nebo zkoušené osivo vyjmenovaných pícnin 
(zařazených do jednotlivých skupin) odrůd registrovaných nebo uvedených 
ve Společném katalogu odrůd EU pro osev produkčních ploch  

1   Účel dotace 

Zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence 
proti šíření hospodářsky závažným virovým a bakteriálním chorobám a chorobám 
přenosných osivem a sadbou. 

2   Předmět dotace 

Použité uznané osivo lnu, technického konopí, kukuřice, cukrové řepy, luskovin 
a použité uznané nebo zkoušené osivo vyjmenovaných pícnin zařazených do 
jednotlivých skupin (I – IV) odrůd registrovaných dle zákona č. 219/2003 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů nebo uvedených ve Společném katalogu odrůd EU pro 
osev produkčních ploch. 

3   Žadatel 

Zemědělský podnikatel, tj. FO nebo PO, která podniká v zemědělské výrobě 
v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: 

- osivo lnu: do výše 18 Kč/kg uznaného osiva lnu 

- osivo technického konopí: do výše 100 Kč/kg uznaného osiva technického 
konopí  

- osivo kukuřice: do výše 3 000 Kč/50 000 semen uznaného osiva kukuřice 

- osivo cukrové řepy: do výše 3 200 Kč/VJ uznaného osiva cukrové řepy 

- osivo luskovin (hrách, peluška, bob, lupina, sója, fazol, vikev, čočka, cizrna): 

do výše 3 Kč/kg uznaného osiva luskovin 

- osivo pícnin: 

- skupina I v kategorii SE a E: do výše 58,50 Kč/kg uznaného osiva pícnin 

- skupina I v kategorii C:  do výše 45,00 Kč/kg uznaného osiva pícnin 

- skupina II v kategorii SE a E: do výše 39,00 Kč/kg uznaného osiva pícnin 

- skupina II v kategorii C:  do výše 30,00 Kč/kg uznaného osiva pícnin 

- skupina III v kategorii SE a E: do výše 27,30 Kč/kg uznaného osiva pícnin 

- skupina III v kategorii C:  do výše 21,00 Kč/kg uznaného osiva pícnin 

- skupina IV v kategorii SE a E: do výše 17,55 Kč/kg uznaného osiva pícnin 

- skupina IV v kategorii C:  do výše 13,50 Kč/kg uznaného osiva pícnin 

- směs pícnin: v případě použití směsi osiv více druhů pícnin se částka vypočte 
dle podílu jednotlivých druhů z míchacího protokolu směsi. 

Podpora bude poskytována v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013. 
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5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné ve sledovaném období od 1. 7. 2022 
do 30. 6. 2023. 

b) Žadatel podává jednu společnou žádost o dotaci na veškeré použité uznané osivo 
(lnu, technického konopí, kukuřice, cukrové řepy, luskovin, pícnin a směsi pícnin). 

c) Použité osivo musí být osivem certifikovaným (za certifikované osivo se považuje 
osivo uznané v ČR nebo v jiném členském státě EU nebo osivo pocházející ze 
třetích zemí s udělenou ekvivalencí1 a certifikované podle Schémat OECD 
a Pravidel ISTA). V případě pícnin se za uznané osivo považuje i osivo 
kontrolované ÚKZÚZ nebo pověřenou osobou u druhů pícnin, které nejsou 
uvedeny v druhovém seznamu, dokladem je pak posudek na kvalitu osiva vydaný 
ÚKZÚZ nebo pověřenou osobou. 

d) Odrůdy použitého osiva druhů uvedených v druhovém seznamu musí být 
registrované nebo zapsané ve Společném katalogu odrůd EU. 

e) V případě pícnin se musí vždy jednat o druh pícnin uvedený v bodě 8   Povolené 
druhy jednotlivých pícnin určené k výsevu. 

f) Uznatelné je osivo luskovin uvedených v bodě 4   Dotace i osivo pícnin uvedených 
v bodě 8   Povolené druhy jednotlivých pícnin určené k výsevu, která jsou vyseta 
na stejném DPB, ale pouze v případě, že osivo luskovin i osivo pícnin bylo nakoupeno 
samostatně. 

g) Osivo směsi pícnin musí být složeno výhradně z druhů pícnin uvedených v bodě 
8   Povolené druhy jednotlivých pícnin určené k výsevu. 

h) V případě použití osiva směsi pícnin se částka vypočte dle podílu jednotlivých 
druhů pícnin z míchacího protokolu směsi pícnin nebo z úřední návěsky 
v případě osiva směsi v rámci jednotného trhu EU. 

i) V případě osiva kukuřice musí žadatel z osiva vypěstovat kukuřici potravinářskou 
pouze pro mlýnské zpracování podle příslušné české technické normy. 

j) V případě osiva cukrové řepy musí mít žadatel sjednánu platnou smlouvu o dodání 
cukrové řepy uzavřenou mezi žadatelem a cukrovarnickým podnikem 
k příslušnému roku podání žádosti o dotaci. 

k) Osivo musí být vyseto na DPB evidovaných na žadatele v LPIS. 

l) Maximální množství použitého uznaného osiva je: 

Osivo Maximální množství použitého uznaného osiva: 

len 150 kg/ha 

technické konopí  90 kg/ha 

pícniny 30 kg/ha 

kukuřice 90 000 semen/ha 

cukrová řepa 1,5 VJ/ha 

luskoviny - hrách 260 kg/ha 

luskoviny - peluška, bob, lupina 200 kg/ha 

                                                
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D0017&from=CS 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D0017&from=CS
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luskoviny - sója 150 kg/ha 

luskoviny - fazol 400 kg/ha 

luskoviny - vikev, čočka, cizrna 100 kg/ha 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem začíná 1. 7. 2023 a končí 15. 7. 2023. 

7   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) V případě nakoupeného uznaného tuzemského osiva: 

1. Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis, které se dokládá 
prostřednictvím Portálu farmáře Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové 
přílohy“). 

2. Uznávací list osiva nebo v případě osiva pícnin posudek na kvalitu osiva vydaný 
ÚKZÚZ nebo pověřenou osobou případně prohlášení šlechtitele. 

3. Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s nákupem uznaného osiva. 

4. Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu 
o úhradě uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že 
bankovní účet je ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu 
musí být zřejmé, že úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

5. Míchací protokol směsi pícnin v případě osiva směsi pícnin. V tomto případě se 
nedokládají uznávací listy osiva jednotlivých druhů pícnin z míchacího protokolu. 

6. Platná smlouva s potravinářským podnikem (mlýnem) k mlýnskému zpracování 
zrna z vypěstované kukuřice potravinářské v případě osiva kukuřice. Ve smlouvě 
musí být uvedeny platná česká technická norma pro kukuřici potravinářskou, 
hybrid kukuřice a osevní plocha. 

b) V případě nakoupeného uznaného dovozového osiva v rámci EU: 

1. Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis, které se dokládá 
prostřednictvím Portálu farmáře Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové 
přílohy“). 

2. Úřední návěsky. U druhů neuvedených v druhovém seznamu návěska 
dodavatele a doklad o kvalitě (posudek, národní certifikát nebo případně ISTA 
a OECD certifikát, jde-li o druh zapsaný v listině OECD). 

3. Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s nákupem uznaného osiva s uvedeným názvem a množstvím osiva. 

4. Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu 
o úhradě uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že 
bankovní účet je ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu 
musí být zřejmé, že úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

5. Úřední návěska směsi. 

6. Platná smlouva s potravinářským podnikem (mlýnem) k mlýnskému zpracování 
zrna z vypěstované kukuřice potravinářské v případě osiva kukuřice. Ve smlouvě 
musí být uvedeny platná česká technická norma pro kukuřici potravinářskou, 
hybrid kukuřice a osevní plocha. 
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c) V případě nakoupeného uznaného dovozového osiva ze třetích zemí (mimo EU): 

1. Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis, které se dokládá 
prostřednictvím Portálu farmáře SZIF (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové 
přílohy“). 

2. Úřední návěsky. U druhů neuvedených v druhovém seznamu návěska 
dodavatele a doklad o kvalitě (posudek, národní certifikát nebo případně ISTA 
a OECD certifikát, jde-li o druh zapsaný v listině OECD). 

3. Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s nákupem uznaného osiva. 

4. Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu 
o úhradě uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že 
bankovní účet je ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu 
musí být zřejmé, že úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

5. Platná smlouva s potravinářským podnikem (mlýnem) k mlýnskému zpracování 
zrna z vypěstované kukuřice potravinářské v případě osiva kukuřice. Ve smlouvě 
musí být uvedeny platná česká technická norma pro kukuřici potravinářskou, 
hybrid kukuřice a osevní plocha. 

8   Povolené druhy jednotlivých pícnin určené k výsevu 

Skupina pícnin Druhy pícnin 

Skupina I. trojštět žlutavý 

Skupina II. 

čičorka pestrá, 
jetel luční, jetel zvrhlý, jetel nachový, jetel perský, jetel plazivý, 
mezidruhový kříženec jetel (např. odrůda Pramedi), 
komonice bílá, 
medyněk vlnatý, 
ovsík vyvýšený, 
psárka luční, 
psineček obecný, psineček veliký, psineček výběžkatý, 
štírovník růžkatý, 
tolice dětelová, 
tomka vonná,  
úročník lékařský, 
vičenec ligrus, 
vojtěška setá 

Skupina III. 
 

bojínek hlíznatý, bojínek luční, 
mezirodové hybridy Festulolium, 
jestřabina východní, 
jílek vytrvalý, 
kostřava červená, kostřava drsnolistá, kostřava luční, kostřava 
rákosovitá, kostřava ovčí, 
lipnice bahenní, lipnice hajní, lipnice luční, lipnice smáčknutá, 
metlice trsnatá, 
poháňka hřebenitá, 
srha laločnatá, srha Aschersonova 

Skupina IV. 
jílek hybridní, jílek mnohokvětý italský, jílek mnohokvětý jednoletý, 
lesknice kanárská, lesknice rákosovitá, 
sveřep samužníkovitý, sveřep vzpřímený, sveřep bezbranný 
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9   Vysvětlení označení pro množitelské kategorie 

Kategorie osiva a stupně množení Označení 
Kategorie osiva 

a stupně 
množení 

Barevné návěsky  

Rozmnožovací materiál předstupňů SE Pre basic seed bílá s fialovým pruhem 

Základní rozmnožovací materiál E Basic bílá 

Certifikovaný rozmnožovací materiál 
(včetně hybridů) – generace 1, 2 

C1 
C2 

Certified seed 
modrá 
červená 
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8. Nákazový fond 

Účelem tohoto DP je podpora vybraných činností zaměřených proti rozšiřování 
nebezpečných nákaz hospodářských zvířat. 

8.F.   Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz 
prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti 

Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny. 

Podpora v rámci tohoto programu se neposkytuje na investiční akce ze strany 
žadatele. 

A) Žádost o dotaci a Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci 

V rámci sledovaného období 2023 dotačního podprogramu 8.F.a. (1. 1. 2023 -
 30. 9. 2023), dotačních podprogramů 8.F.c. a 8.F.d. (1. 10. 2022 – 30. 9. 2023) podá 
žadatel za každý z podprogramů jednu samostatnou Žádost o dotaci a jeden 
samostatný Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci. Pokud žadatel nepodá 
řádně a včas Žádost o dotaci a Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci 
nebude dotace žadateli poskytnuta. 

Pro sledované období 2023 je v rámci dotačních podprogramů 8.F.a., 8.F.c. a 8.F.d. 
platný následující termín pro podání Žádosti o dotaci a Formuláře s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci: 

 Žádost o dotaci a Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být 
podány u dotačního podprogramu 8.F.a. od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023, kdy 
podání Žádosti vždy musí předcházet před podáním Formuláře. Spolu se žádostí 
žadatel předloží Ozdravovací program od vyjmenovaných nákaz prasat 
schválený příslušnou KVS SVS v souladu § 49 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 166/1999 Sb., platný pro dané sledované období.  

 Žádost o dotaci musí být podána u dotačního podprogramu 8.F.c. od 16. 1. 2023 
do 31. 1. 2023. Spolu se žádostí žadatel předloží Plán preventivních opatření 
schválený příslušnou KVS SVS v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 166/1999 Sb., platný pro dané sledované období, který musí být potvrzen 
příslušnou KVS SVS před začátkem sledovaného období. 

 Žádost o dotaci musí být podána u dotačního podprogramu 8.F.d. od 16. 1. 2023 
do 31. 1. 2023. Spolu se žádostí žadatel předloží Ozdravovací program 
schválený příslušnou KVS SVS v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 166/1999 Sb., platný pro dané sledované období, který musí být potvrzen 
příslušnou KVS SVS před datem podání žádosti o dotaci. 

 Formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podány u dotačních 
podprogramů 8.F.c. a 8.F.d. od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023. 
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V rámci jednotlivých podprogramů je zapotřebí doložit následující doklady prokazující 
nárok na dotaci: 

- dotační podprogram 8.F.a. Podpora vybraných činností zaměřených na 
ozdravení chovů prasnic 

 Ozdravovací program od vyjmenovaných nákaz prasat schválený příslušnou 
KVS SVS v souladu § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb. platný pro 
dané sledované období; 

 potvrzení KVS SVS, že v období do 30. 9. 2023 byly provedeny činnosti 
vedoucí k ozdravení ustájovacích porodních míst prasnic dle stanovených 
sazeb (počet ozdravených ustájovacích porodních míst prasnic a konkrétní 
spektrum splněných opatření dle požadované výše dotace) a bylo dokončeno 
naskladnění zdravými zvířaty v souladu s OP VNP. 

- dotační podprogram 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených 
na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti 

 Plán preventivních opatření (dále jen „PPO“) schválený příslušnou KVS SVS 
v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona č. 166/1999 Sb. platný pro dané 
sledované období, který musí být potvrzen příslušnou KVS SVS před 
začátkem sledovaného období; 

 soupis naskladnění hal a turnusů (včetně dat, naskladnění a vyskladnění 
jednotlivých turnusů) zahrnutých do součtu ošetřených m2 podle kategorií 
drůbeže;  

 kopie dokladů dokumentující vynaložené náklady dle jednotlivých 
hospodářství za úkony provedené formou služeb souvisejících s prováděním 
preventivních opatření dle PPO, zaměřených na zvýšení biologické 
bezpečnosti v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 a kopie dokladů 
dokumentující vynaložené náklady dle jednotlivých hospodářství za separátní 
nákupy prostředků pro dané činnosti, pokud je však daný úkon proveden jiným 
subjektem formou služeb spojených s prováděním dezinfekce, deratizace 
a desinsekce a dalších preventivních opatření zaměřených na zvýšení 
biologické bezpečnosti v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 (daňový doklad 
s datem uskutečnění zdanitelného plnění) včetně dokumentů prokazujících 
úhradu těchto nákladů (např. potvrzení o provedené úhradě, výpis z účtu, 
doklad o platbě v hotovosti)2;  

 potvrzení KVS SVS, že v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 byla 
provedena preventivní opatření proti výskytu zoonóz v hale/halách (m2 hal/y). 
Zároveň musí být v tomto období, nebo jeho části, v předmětné hale chována 
drůbež. 

- dotační podprogram: 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz 
prasat zvýšením biologické bezpečnosti 

 Ozdravovací program od vyjmenovaných nákaz prasat schválený příslušnou 
KVS SVS v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., platný pro 
dané sledované období; 

                                                
2 Úhrada daných nákladů musí proběhnout před podáním formuláře pro doklady. 
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 doklad o tom, že otcové naskladněných zdravých zvířat jsou zapsáni 
v ústředním registru plemeníků potvrzený pověřenou osobou podle zákona 
č. 154/2000 Sb., pro kategorie A, B; 

 kopie dokladů dokumentující vynaložené náklady dle jednotlivých 
hospodářství v souvislosti s ozdravováním od vyjmenovaných nákaz prasat 
podle Ozdravovacího programu od vyjmenovaných nákaz prasat, ve stájích 
určených pro vyjmenované kategorie prasat v období od 1. 10. 2022 do 
30. 9. 2023 (uznatelné jsou jen doklady s datem uskutečnění zdanitelného 
plnění po datu potvrzení Ozdravovacího programu příslušnou KVS SVS 
včetně dokumentů prokazujících úhradu těchto nákladů (např. potvrzení 
o provedené úhradě, výpis z účtu, doklad o platbě v hotovosti))3:  

o na úkony provedené formou služeb; 

o za náklady provedené vlastními silami – dokládá se výkaz práce 
předložený dle formuláře Fondu, který musí obsahovat jméno 
zaměstnance, datum odvedené práce, počet odpracovaných hodin, 
průměrná měsíční mzda daného zaměstnance v konkrétním měsíci 
a popis vykonávaných činností. Dále se dokládají mzdové listy uvedených 
zaměstnanců obsahující průměrnou měsíční mzdu daného zaměstnance 
v konkrétním měsíci, včetně dokumentů prokazujících úhradu těchto 
nákladů (např. potvrzení o provedené úhradě, výpis z účtu, doklad o platbě 
v hotovosti)4 a prohlášení žadatele o uhrazení sociálního a zdravotního 
pojištění; 

o za separátní nákupy prostředků pro činnosti, spojené s prováděním 
dezinfekce, deratizace a desinsekce a dalších opatření zaměřených proti 
šíření vyjmenovaných nákaz prasat s cílem zvýšení biologické 
bezpečnosti; 

 potvrzení KVS SVS, že k datu 30. 9. 2023 bylo provedeno ozdravování 
ustájovacích míst prasat (počet ozdravených ustájovacích míst 
pro vyjmenované kategorie prasat) a bylo dokončeno naskladnění zdravými 
zvířaty v souladu s OP VNP. 

B) Specifikace jednotlivých dotačních podprogramů 

8.F.a. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic 

1   Účel dotace 

Podpora vybraných opatření zaměřených proti rozšiřování chorob prasat 
souvisejících s plněním „Ozdravovacího programu od vyjmenovaných nákaz prasat“ 
(dále jen „OP VNP“) schváleného příslušnou KVS SVS v souladu § 49 odst. 1 
písm. b) zákona č. 166/1999 Sb.  

2   Předmět dotace 

Podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů na úkony spojené s prováděním 
opatření zaměřených proti rozšiřování vyjmenovaných chorob prasat. 

                                                
3
 Úhrada daných nákladů musí proběhnout před podáním formuláře pro doklady. 

4 Úhrada daných nákladů musí proběhnout před podáním formuláře pro doklady. 
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3   Žadatel 

Chovatel prasnic podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., v zemědělské 
výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, který provedl 
ozdravení formou repopulace od vyjmenovaných chorob prasat podle OP VNP 
v období od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023. 

4   Výše dotace  

34 600 Kč za 1 ozdravené ustájovací porodní místo prasnic (bez výkrmu prasat, bez 
opravy hygienické smyčky a černobílého provozu) 

48 100 Kč za 1 ozdravené ustájovací porodní místo prasnic (bez výkrmu prasat, 
s opravou hygienické smyčky a černobílého provozu) 

65 400 Kč za 1 ozdravené ustájovací porodní místo prasnic (s výkrmem prasat 
v rámci vlastního uzavřeného obratu stáda, bez opravy hygienické smyčky 
a černobílého provozu) 

78 900 Kč za 1 ozdravené ustájovací porodní místo prasnic (s výkrmem prasat 
v rámci vlastního uzavřeného obratu stáda, s opravou hygienické smyčky 
a černobílého provozu) 

Poznámka k výši dotace: Výše uvedené pevně stanovené sazby mohou být kráceny 
v návaznosti na disponibilní rozpočtové prostředky určené na tento dotační 
podprogram. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Povinnou přílohou Žádosti o dotaci je Ozdravovací program od vyjmenovaných 
nákaz prasat schválený příslušnou KVS SVS v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 166/1999 Sb., platný pro dané sledované období; 

b) Poskytnutí dotace na 1 ozdravené ustájovací porodní místo prasnice je 
podmíněno dokončením naskladnění ozdravených míst zdravými zvířaty 
v souladu s OP VNP minimálně v poměru 1 : 4 (na 1 ozdravené porodní místo 
prasnice – 4 ks naskladněných zdravých zvířat); 

c) předmětné vyjmenované choroby prasat – reprodukční a respirační syndrom 
prasat nebo brucelóza prasat, které souvisí s plněním „Ozdravovacího programu 
od vyjmenovaných nákaz prasat“ schváleného příslušnou KVS SVS v souladu 
§ 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb.  
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8.F.c.   Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže 
zvýšením biologické bezpečnosti 

1   Účel dotace  

Podpora vybraných činností zaměřených proti rozšiřování nákaz drůbeže související 
s tlumením výskytu původců zoonóz (salmonel, aviární influenzy, campylobakteru) 
zvýšením biologické bezpečnosti v chovech drůbeže, potvrzených příslušnou KVS 
SVS v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona č. 166/1999 Sb. 

2   Předmět dotace  

Podpora chovatele na částečnou úhradu nákladů za úkony provedené formou služeb 
souvisejících s prováděním preventivních opatření dle PPO, zaměřených na zvýšení 
biologické bezpečnosti:  

- k tlumení původce nákazy – salmonelózy, campylobakteriózy drůbeže;  
- preventivní opatření proti zavlečení aviární influenzy. 

3   Žadatel  

Chovatel drůbeže podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., v zemědělské 
výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, který provedl 
preventivní opatření dle PPO k tlumení výskytu zoonóz zvýšením biologické 
bezpečnosti v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.  

4   Vyjmenované kategorie chované drůbeže a používané technologie 

Kategorie A  
Kur domácí - výkrm kuřat na podestýlce 
Kachny, Husy - výkrm 
 
Kategorie B  
Nosnice - odchov nosných kuřic a chov nosnic (pro produkci konzumních vajec) – 
na podestýlce 
Kachny, Krůty, Husy - odchov mláďat a rozmnožovací chovy - na podestýlce, 
na roštech 
 
Kategorie C  
Nosnice (na produkci konzumních vajec) - odchov nosných kuřic a chov nosnic - 
v obohacených klecích, ve voliérách, na roštech 
Kur domácí - odchov mláďat a chov rozmnožovací chovy 
Krůty - na výkrm 

5   Forma dotace  

Dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční) 

6   Výše dotace  

Do 100 % prokázaných způsobilých nákladů pro příslušnou kategorii drůbeže, 
maximálně však u kategorie drůbeže A do 70 Kč/m2, kategorie drůbeže B 
do 90 Kč/m2, kategorie drůbeže C do 150 Kč/m2. 

V případě, že turnus dané kategorie přesahuje z jednoho sledovaného období do 
druhého, poníží se maximální možná výše dotace (sazba) dle kategorie/m2 v druhém 
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sledovaném období tak, aby celková vyplacená výše dotace činila méně nebo rovno 
maximální možné výši dotace (sazbě) dle kategorie/m2. 

Na základě Žádosti o dotaci, ve které žadatel uvede hospodářství, haly a jejich 
velikost v m2, kategorie drůbeže a předpokládaný počet turnusů, u kterých bude 
v uvedených halách ve sledovaném období provádět preventivní opatření, bude 
v rámci dotačního podprogramu 8.F.c. žadateli poskytnuta záloha ve výši 30 Kč/m2 
u kategorie A, 40 Kč/m2 u kategorie B a 50 Kč/m2 u kategorie C.  

Záloha bude v rámci jedné haly poskytnuta maximálně na 8 předpokládaných 
turnusů u kategorie A, na 3 předpokládané turnusy u kategorie B a na 
2 předpokládané turnusy u kategorie C, případně ekvivalentní kombinaci turnusů 
jednotlivých kategorií. 

7   Podmínky poskytnutí dotace  

a) povinnou přílohou Žádosti o dotaci je Plán preventivních opatření schválený 
příslušnou KVS SVS v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., 
platný pro dané sledované období, který musí být potvrzen příslušnou KVS SVS 
před začátkem sledovaného období; 

b) doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem;  

c) kategorie A, B, C jsou vyjmenované kategorie chované drůbeže a používané 
technologie a jsou specifikovány v bodu 4;  

d) poskytnutí dotace na m2 haly pro drůbež je podmíněno naskladněním haly 
drůbeží minimálně z 90 % kapacity potvrzené příslušnou KVS SVS;  

e) veškeré kopie dokladů dokumentující vynaložené náklady za úkony provedené 
formou služeb jsou v souladu s dotačním podprogramem 8.F.c. a souvisejí 
s prováděním preventivních opatření zaměřených na zvýšení biologické 
bezpečnosti v návaznosti na aktuálně platný PPO; 

f) do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady na služby spojené s prováděním 
opatření zaměřených proti rozšiřování nákaz drůbeže související s tlumením 
výskytu původců zoonóz (salmonel, aviární influenzy, campylobaktery) zvýšením 
biologické bezpečnosti v chovech drůbeže (úkony lze zahrnout do nákladů, 
pouze pokud jsou součástí platného Plánu preventivních opatření – PPO, 
potvrzeného příslušnou KVS SVS a nejedná se o běžnou údržbu). Za uznatelný 
náklad je považován i separátní nákup prostředků pro dané činnosti, pokud je 
však daný úkon proveden jiným subjektem formou služeb spojených 
s prováděním dezinfekce, deratizace a desinsekce a dalších preventivních 
opatření zaměřených na zvýšení biologické bezpečnosti. Seznam úkonů, které 
lze zahrnout do těchto nákladů jsou:  

I. mechanická očista, mytí tlakovou vodou, desinfekce, dezinsekce 
a deratizace haly pro drůbež (DDD) a její související prostory, zejména 
podlahy, stěny, podroštové prostory, okna, stropy, vnitřní vybavení 
(technologie), dále též zásobníky a rozvody krmiv, sklady krmiv, sklady 
nástrojů a nářadí;  
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II. čištění a desinfekce rozvodů zdravotně nezávadné vody;  

III. ošetření krmiva a napájecí vody – způsoby ošetření a preparáty jsou 
uvedeny v Příloze k DP 8.F. Zásad;  

IV. DDD obslužných prostorů, vstupních prostor do hal a hospodářství, včetně 
desinfekčních van a brodů, manipulačních prostor, kafilérních boxů, dále 
též prostory používané obsluhujícím personálem a jejich optimalizace 
pro účinné použití desinfekčních, dezinsekčních a deratizačních 
prostředků nebo baktericidních zářičů;  

V. optimalizace řízeného větrání a funkce mikrobiálních filtrů – lze uplatnit 
servisní práce a maximálně 30 % z materiálových nákladů na optimalizaci 
ventilace;  

VI. ošetření vnitřních prostor hal sanitačním prostředkem;  

VII. veterinární úkony vyplývající z plnění požadavků PPO a odběrové 
soupravy spojené s odběry vzorků, stěrů a provedení laboratorních 
rozborů, vyplývajících z plnění požadavků PPO na preventivní opatření 
proti výskytu zoonóz v chovech drůbeže, týkající se zvířat i zařízení 
chovu, kontrola účinnosti desinfekce. U úkonů spojených s vakcinací na 
salmonelózu se uplatňuje 80 % nákladů, u ostatních úkonů se uplatňuje 
100 %;  

g) do nákladů za služby nelze zahrnout náklady, které jsou předmětem pojistného 
plnění shodného s předmětem dotace a které byly předmětem náhrady 
z prostředků státního rozpočtu podle § 67 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů;  

h) výše dotace bude stanovena z uhrazených a způsobilých nákladů; 

i) příjemce dotace je po dobu 10 let od data poskytnutí dotace povinen uchovávat 
účetní doklady prokazující všechny vzniklé náklady (faktury a zjednodušený 
daňový doklad). 
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8.F.d.   Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením 
biologické bezpečnosti  

1   Účel dotace 

Podpora vybraných opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením 
biologické bezpečnosti související s plněním Ozdravovacího programu 
od vyjmenovaných nákaz prasat schváleným příslušnou KVS SVS v souladu s § 49 
odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb. (dále jen „OP VNP“). 

2   Předmět dotace  

Podpora chovatelům prasat na částečnou úhradu nákladů na úkony provedené 
formou služeb nebo vlastními silami spojené s prováděním opatření zaměřených 
proti šíření vyjmenovaných nákaz prasat s cílem zvýšení biologické bezpečnosti 
ve stájích určených pro vyjmenované kategorie prasat: 

Kategorie A selata – od odstavu do 25 kg živé hmotnosti, jejichž otec je zapsán 
v ústředním registru plemeníků.  

Kategorie B plemenné prasničky a kanečci ve věku do 8 měsíců, jejichž otec je 
zapsán v ústředním registru plemeníků.  

Kategorie C prasnice základního stáda. 

3   Žadatel 

Chovatel prasat podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., v zemědělské výrobě 
podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, který provedl úkony 
v souvislosti s ozdravováním od vyjmenovaných nákaz prasat s cílem zvýšení 
biologické bezpečnosti podle OP VNP v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

4   Forma dotace 

Dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).  

5   Výše dotace 

Do 100 % prokázaných způsobilých nákladů, maximálně však do 1 000 Kč 
za 1 ozdravené ustájovací místo pro vyjmenované kategorie prasat, kdy: 

 pro úkony (I., II., III., V. a VI.) provedené formou služeb, případně vlastními silami 
je maximální výše limitu stanovena do 750 Kč za 1 ozdravené ustájovací místo; 

 pro úkony (IV., VII. a VIII.) provedené pouze formou služeb je maximální limit 
stanoven jako rozdíl mezi maximálním možným limitem za 1 ozdravené 
ustájovací místo (tedy 1 000 Kč) a částkou zjištěnou v předchozím bodě. 

Na základě Žádosti o dotaci, ve které bude uvedeno číslo hospodářství a počet 
předpokládaných ozdravených míst na daném hospodářství, bude v rámci dotačního 
podprogramu 8.F.d. žadateli poskytnuta záloha ve výši 500 Kč na jedno ustájovací 
místo uvedené v této Žádosti v souladu s Ozdravovacím programem. 

6   Podmínky poskytnutí dotace 

a) povinnou přílohou Žádosti o dotaci je Ozdravovací program od vyjmenovaných 
nákaz prasat schválený příslušnou KVS SVS v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) 
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zákona č. 166/1999 Sb., platný pro dané sledované období, který musí být 
potvrzen příslušnou KVS SVS před datem podání žádosti o dotaci; 

b) doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. Uznatelné jsou jen doklady 
s datem uskutečnění zdanitelného plnění po datu potvrzení Ozdravovacího 
programu příslušnou KVS SVS; 

c) poskytnutí dotace na 1 ozdravené ustájovací místo pro vyjmenované kategorie 
prasat je podmíněno naskladněním zdravým zvířetem v souladu se schváleným 
OP VNP; 

d) předmětné vyjmenované nákazy prasat – brucelóza prasat, Aujeszkyho choroba 
prasat, klasický mor prasat, vezikulární choroba prasat, reprodukční a respirační 
syndrom prasat a salmonelóza; 

e) subjekt, který si v rámci sledovaného období 2023 podal nebo podá žádost 
na opatření „Welfare - Dobré životní podmínky zvířat“ na stejná hospodářství 
(pro podopatření „Zlepšení životních podmínek v chovu prasat – titul pro 
prasnice“ dle nařízení vlády č. 74/2015 Sb.), nemůže u těchto hospodářství 
uplatnit náklady uvedené v bodě 6, písm. g) v rámci úkonů z bodu III. u kategorie 
prasnice; 

f) veškeré kopie dokladů dokumentující vynaložené náklady za úkony provedené 
formou služeb nebo za náklady provedené vlastními silami jsou v souladu 
s dotačním podprogramem 8.F.d. a souvisí s prováděním preventivních opatření 
zaměřených na zvýšení biologické bezpečnosti v návaznosti na aktuálně platný 
OP VNP;  

g) do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady za činnosti provedené vlastními 
silami (úkony pod body: I., II., III., V., VI.) nebo náklady na služby spojené 
s prováděním činností zaměřených proti šíření vyjmenovaných nákaz prasat 
s cílem zvýšení biologické bezpečnosti (úkony lze zahrnout do nákladů pouze, 
pokud jsou součástí OP VNP schváleného příslušnou KVS SVS a nejedná se 
o běžnou údržbu). Za uznatelný náklad je považován i separátní nákup 
prostředků pro činnosti, spojené s prováděním dezinfekce, deratizace 
a desinsekce a dalších opatření zaměřených proti šíření vyjmenovaných nákaz 
prasat s cílem zvýšení biologické bezpečnosti. Seznam úkonů, které lze zahrnout 
do těchto nákladů jsou:  

I. mechanická očista a mytí tlakovou vodou stájí a jejich logických součástí, 
zejména podlah a podroštových prostorů, oken, stropů i svislých stěn 
a vnitřního vybavení stájí, dále též zásobníků, skladů krmiv, mícháren, 
skladů nástrojů a nářadí; 

II. čištění a desinfekce rozvodů zdravotně nezávadné napájecí a užitkové 
vody; 

III. desinfekce, desinsekce a deratizace stájových prostorů, obslužných 
prostorů, kejdového hospodářství, vstupních prostor, včetně desinfekčních 
van a brodů, manipulačních prostor, kafilérních boxů, dále též prostor 
používaných obsluhujícím personálem a jejich optimalizace pro účinné 
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použití desinfekčních, desinsekčních a deratizačních prostředků 
nebo baktericidních zářičů; 

IV. optimalizace řízeného větrání a funkce mikrobiálních filtrů – lze uplatnit 
servisní práce a maximálně 30 % z materiálových nákladů na optimalizaci 
ventilace; 

V. drobná úprava sanitárních zařízení; 

VI. ošetření vnitřních prostor sanitačním prostředkem; 

VII. veterinární úkony vyplývající z plnění požadavků OP VNP a odběrové 
soupravy spojené s odběry vzorků, stěrů a provedení rozborů 
vyplývajících z plnění požadavků OP VNP, týkající se zvířat i zařízení 
chovu; 

VIII. ošetření krmiva a napájecí vody – způsoby ošetření a preparáty jsou 
uvedeny v Příloze k DP 8.F. Zásad. 

h) do nákladů za služby nebo za náklady provedené vlastními silami nelze zahrnout 
náklady, které jsou předmětem pojistného plnění shodného s předmětem dotace 
a které byly předmětem náhrady z prostředků státního rozpočtu podle § 67 
zákona č.166/1999Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

i) výše dotace bude stanovena z uhrazených způsobilých nákladů; 

j) příjemce dotace je po dobu 10 let od data poskytnutí dotace povinen uchovávat 
účetní doklady prokazující všechny vzniklé náklady (faktury a zjednodušený 
daňový doklad). 

7   Úkony provedené vlastními silami 

V případě provedení úkonů vlastními silami lze do nákladů zahrnout prokázané 
mzdové náklady pracovníků společně se sociálním a zdravotním pojištěním 
odváděným zaměstnavatelem za zaměstnance.  

Výše mzdových nákladů, včetně odvodů zaměstnavatele, je stanovena na základě 
předložených mzdových listů zaměstnanců, z nichž bude také stanovena průměrná 
hodinová mzda.  
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Příloha k DP 8.F. 
 
Způsoby ošetření krmiva a napájecí vody a použitelné preparáty: 
 
Ošetření krmiva – hydrotermické ošetření, nástřik konzervantů bránících 
rekontaminaci, okyselování krmiva, probiotika, vyvazovače endotoxinů a mykotoxinů, 
antioxidanty, mastné kyseliny s krátkým a středním řetězcem (SCFA a MCFA) 
a jejich deriváty, látky snižující pufrační kapacitu krmiva, enzymaticky ošetřené 
sojoproteinové koncentráty, vitamínové premixy, prebiotika, imunomodulanty, 
aminokyseliny snižující pH krmiva (DL methionin, MHA), emulgátory tuků, enzymy 
(pokud nejsou použity v jiném dotačním programu), fytogenní látky podporující 
imunitu, střevní integritu a růst symbiotické střevní mikroflóry. 
 

Ošetření napájecí vody – preparáty: 

Produkty na bázi organických kyselin a jejich solí. 
Vitaminové a multivitaminové tekuté a vodorozpustné preparáty pro podporu zdraví 
hospodářských zvířat a snížení stresové zátěže. 

Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny. 

Podpora v rámci tohoto programu se neposkytuje na investiční akce ze strany 
žadatele. 
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9. Poradenství a vzdělávání 

9.A. Speciální poradenství 

9.A.a.   Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu 
č. 154/2000 Sb. 

9.A.a.1.   Podpora poradenství pro živočišnou výrobu 

- 9.A.a.1.a. Podpora pořádání seminářů a školení 

9.A.a.2.   Podpora osvětové činnosti v živočišné výrobě 

- 9.A.a.2.a. Zveřejňování výsledků plemenářské práce 

- 9.A.a.2.b. Zabezpečování pořádání výstav a přehlídek hospodářských zvířat 

9.A.a.1.a.   Podpora pořádání seminářů a školení 

1   Účel dotace 

Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb. 

2   Předmět dotace 

Podpora pořádání seminářů a školení pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu 
č. 154/2000 Sb., určených pro chovatelskou veřejnost (dále jen „semináře a školení“). 

3   Žadatel 

Pořadatel seminářů a školení se souhlasem MZe.  

Pořadatelem seminářů a školení mohou být pouze subjekty se vztahem k zákonu 
č. 154/2000 Sb., tj. uznaná chovatelská sdružení, oprávněné osoby, pověřená 
a určená osoba. 

Podpora je v souladu s čl. 21 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 poskytována pouze 
pro mikropodniky, malé a střední podniky dle definice uvedené v příloze I nařízení 
Komise (EU) č. 702/2014.  

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
souvisejících s pořádáním seminářů a školení. Maximální výše dotace na jeden 
seminář nebo školení nesmí přesáhnout částku 200 000 Kč. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Semináře a školení se musí konat v období od 1. 1. 2023 do 20. 12. 2023.  

b) Semináře a školení mohou být realizovány prezenční nebo digitální formou. Oba 
koncepty, prezenční i digitální formu, lze kombinovat. Náklady související 
s pořádáním seminářů a školení mohou vzniknout nejdříve den po podání žádosti 
o dotaci, v případě doplnění dalšího semináře nebo školení formou změny 
žádosti o dotaci pak nejdříve den po podání změny žádosti o dotaci. 
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c) Žadatel podává v rámci předmětu dotace 9.A.a.1.a. jednu společnou žádost 
o dotaci a jeden společný formulář s doklady prokazující nárok na dotaci za 
všechny semináře a školení. 

d) Žadatel může od podání žádosti o dotaci až do vydání rozhodnutí svou žádost 
o dotaci změnit či upravit, přičemž zvyšovat požadavek na objem finančních 
prostředků může žadatel pouze do konce termínu podání žádosti o dotaci formou 
změny žádosti o dotaci. 

e) Program pořádaných seminářů a školení se musí převážně týkat šlechtění 
a plemenitby vyjmenovaných hospodářských zvířat, či ochrany genetických zdrojů 
zvířat dle zákona č. 154/2000 Sb. 

f) V případě, že bude předmětný seminář či školení prokazatelně v ČR zrušen 
z důvodu vyšší moci či zájmu státu, budou žadateli částečně uhrazeny 
prokazatelně vynaložené náklady spojené s přípravou na účast na zrušeném 
semináři či školení. Tuto skutečnost je nutné prokázat příslušnými dokumenty, ze 
kterých bude zřejmá nerealizace předmětné akce, a že uhrazené náklady nebyly 
zpětně vráceny žadateli. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci na semináře a školení konající se v roce 2023 začíná 
1. 7. 2022 a končí 30. 6. 2023. 

Příjem žádostí o dotaci na semináře a školení konající se v roce 2024 začíná 
1. 7. 2023 a končí 30. 6. 2024. 

6a   Motivační účinek 

Realizace předmětu dotace musí být zahájena po podání žádosti o dotaci. Za 
porušení motivačního účinku se považuje zejména provedení objednávky, zálohová 
faktura, uzavření smluv apod. před podáním žádosti o dotaci. V případě porušení 
motivačního účinku bude žádost o dotaci na předmětný seminář nebo školení 
zamítnuta. 

7   Přílohy k žádosti o dotaci 

Prohlášení o zařazení podniku, které se dokládá prostřednictvím Portálu farmáře 
Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové přílohy“).  

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 10. 2023 a končí 
20. 12. 2023. 

Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení 
realizace předmětu dotace. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s pořádáním seminářů a školení. Na dokladu musí být specifikováno, o jaký 
konkrétní náklad se jedná. 

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
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uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

c) Prezenční listiny k jednotlivým uskutečněným seminářům a školením, digitální 
výstup o přihlášených účastnících, datový export měření velikosti audience 
webové prezentace, případně printscreen obrazovky či jiný způsob prokázání 
účasti přihlášených účastníků při digitální formě semináře a školení. 

d) Mzdové náklady budou prokazovány na formuláři Fondu. 

e) Program semináře/školení, ve kterém jsou u jednotlivých přednášek uvedená 
témata a přednášející. 

10   Náklady související s předmětem dotace 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s pořádáním seminářů a školení: 

a) Pronájem prostor včetně spotřeby energií. 

b) Pronájem technického vybavení - projektor, projekční plátno, ozvučení, 
mikrofony. 

c) Náklady na přednášejícího - cestovní výlohy, diety, ubytování a odměny. 

d) Náklady na organizátory - mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, 
cestovní výlohy, diety, ubytování a odměny. 

e) Náklady na organizaci a realizaci - spotřeba energie, telekomunikační služby, 
kancelářské potřeby, příprava podkladů a textových materiálů, grafické práce, 
příprava a rozeslání pozvánek, tiskové a propagační služby (tištěná nebo 
elektronická média, letáky, brožury, internetové stránky) apod. 

f) Náklady na registrační poplatky do digitálních platforem, výdaje na vstupní 
licence vystavené z důvodu konání seminářů a školení v digitální formě. 

g) Náklady na interaktivní informační systém a webové prezentace.  

h) Náklady na přípravu multimediálního obsahu (tj. pořízení videoprezentací).  
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9.A.a.2.a.   Zveřejňování výsledků plemenářské práce 

1   Účel dotace 

Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb. 

2   Předmět dotace 

Zveřejňování výsledků plemenářské práce ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb. 
(dále jen „výsledky plemenářské práce“). 

3   Žadatel 

Oprávněná osoba nebo uznané chovatelské sdružení se souhlasem MZe. 

Podpora je v souladu s čl. 24 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 poskytována pouze 
pro mikropodniky, malé a střední podniky dle definice uvedené v příloze I nařízení 
Komise (EU) č. 702/2014. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: fixní částka stanovená MZe, podle významu zveřejňovaných výsledků. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Výsledky plemenářské práce musí být zveřejněny v období od 1. 1. 2023 
do 20. 12. 2023, přičemž jejich zveřejnění bude prokázáno prostřednictvím 
formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci v závislosti na formě 
zveřejnění.  

b) Náklady související se zveřejňováním výsledků plemenářské práce mohou 
vzniknout nejdříve den po podání žádosti o dotaci, v případě doplnění dalšího 
výsledku plemenářské práce formou změny žádosti o dotaci pak nejdříve den po 
podání změny žádosti o dotaci.  

c) Žadatel může od podání žádosti o dotaci až do vydání rozhodnutí svou žádost 
o dotaci změnit či upravit, přičemž zvyšovat požadavek na objem finančních 
prostředků může žadatel pouze do konce termínu podání žádosti o dotaci formou 
změny žádosti o dotaci. 

d) Žadatel podává v rámci předmětu dotace 9.A.a.2.a. jednu společnou žádost 
o dotaci a jeden společný formulář s doklady prokazující nárok na dotaci na 
veškeré předpokládané uznatelné náklady na zveřejňování výsledků 
plemenářské práce. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci na výsledky plemenářské práce zveřejněné v roce 2023 
začíná 1. 7. 2022 a končí 30. 6. 2023. 

Příjem žádostí o dotaci na výsledky plemenářské práce zveřejněné v roce 2024 
začíná 1. 7. 2023 a končí 30. 6. 2024. 

6a   Motivační účinek 

Realizace předmětu dotace musí být zahájena po podání žádosti o dotaci. Za 
porušení motivačního účinku se považuje zejména provedení objednávky, zálohová 
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faktura, uzavření smluv apod. před podáním žádosti o dotaci. V případě porušení 
motivačního účinku bude žádost o dotaci na předmětné zveřejňování výsledků 
plemenářské práce zamítnuta. 

7   Přílohy k žádosti o dotaci 

Prohlášení o zařazení podniku, které se dokládá prostřednictvím Portálu farmáře 
Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové přílohy“).  

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 10. 2023 a končí 
20. 12. 2023. 

Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení 
realizace předmětu dotace. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související se 
zveřejňováním výsledů plemenářské práce. Na dokladu musí být specifikováno, 
o jaký konkrétní náklad se jedná. 

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

Pokud bude výsledek plemenářské práce zveřejněn v: 

- tištěné podobě, bude zveřejnění prokázáno doložením dokladu prokazujícího 
nárok na dotaci s uvedením skutečně vynaloženého a uhrazeného nákladu za 
tisk. Tištěné výsledky plemenářské práce budou poskytnuty Fondu a nebo 
bude poskytnut vzorek předmětného textového materiálu, 

- elektronické podobě, bude zveřejnění prokázáno doložením formuláře 
s doklady prokazujícími nárok na dotaci s uvedením data zveřejnění na 
internetových stránkách a příslušného odkazu na tyto stránky,  

- mediální podobě, bude zveřejnění prokázáno doložením formuláře s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci s uvedením názvu příslušné mediální stanice, 
data a času odvysílání. 

c) Mzdové náklady budou prokazovány na formuláři Fondu. 

10   Náklady související s předmětem dotace 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících se zveřejňováním výsledků plemenářské 
práce: 

a) Náklady na organizátory - mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění. 

b) Náklady na organizaci a realizaci - spotřeba energie, telekomunikační služby, 
kancelářské potřeby, příprava podkladů a textových materiálů, grafické práce, 
tiskové a propagační služby (tištěná nebo elektronická média, letáky, brožury, 
publikace, články, ročenky, katalogy, internetové stránky, spoty, vysílání 
v televizní nebo v rozhlasové stanici) apod. 



84 

9.A.a.2.b.   Zabezpečování pořádání výstav a přehlídek hospodářských zvířat 

1   Účel dotace 

Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb. 

2   Předmět dotace 

Zabezpečování pořádání výstav a přehlídek hospodářských zvířat ve vztahu 
k zákonu č. 154/2000 Sb. (dále jen „výstavy a přehlídky“). 

3   Žadatel 

Pořádající osoba schválená MZe dle zákona č. 154/2000 Sb., nebo zabezpečující 
osoba s písemným souhlasem schválené osoby a souhlasem MZe. 

Podpora je v souladu s čl. 24 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 poskytována pouze 
pro mikropodniky, malé a střední podniky dle definice uvedené v příloze I nařízení 
Komise (EU) č. 702/2014. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: fixní částka stanovená MZe, podle významu pořádané akce. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Výstavy a přehlídky se musí konat v období od 1. 1. 2023 do 20. 12. 2023. 

b) Výstavy a přehlídky mohou být realizovány prezenční nebo digitální formou. Oba 
koncepty, prezenční a digitální formu lze kombinovat. Náklady související se 
zabezpečováním pořádání výstav a přehlídek mohou vzniknout nejdříve den po 
podání žádosti o dotaci, Doplnit o další výstavu nebo přehlídku a zvyšovat 
požadavek na objem finančních prostředků může žadatel do konce příjmu podání 
žádosti o dotaci. 

c) Žadatel podává v rámci předmětu dotace 9.A.a.2.b. jednu společnou žádost 
o dotaci a jeden společný formulář s doklady prokazující nárok na dotaci za 
všechny výstavy a přehlídky. 

d) Uznatelné náklady předmětných výstav a přehlídek se mohou týkat pouze 
vyjmenovaných hospodářských zvířat, či genetických zdrojů zvířat zařazených do 
dle zákona č. 154/2000 Sb. 

e) V případě, že bude předmětná výstava nebo přehlídka hospodářských zvířat 
prokazatelně v ČR zrušena z důvodu vyšší moci či zájmu státu, budou žadateli 
částečně uhrazeny prokazatelně vynaložené náklady spojené s přípravou na 
účast na zrušené předmětné výstavě nebo přehlídce. Tuto skutečnost je nutné 
prokázat příslušnými dokumenty, ze kterých bude zřejmá nerealizace předmětné 
akce, a že uhrazené náklady nebyly zpětně vráceny žadateli. 

f) Žadatel může od podání žádosti o dotaci až do vydání rozhodnutí svou žádost 
o dotaci změnit či upravit, přičemž zvyšovat požadavek na objem finančních 
prostředků může žadatel pouze do konce termínu podání žádosti o dotaci formou 
změny žádosti o dotaci. 
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6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci na zabezpečování pořádání výstav a přehlídek konajících se 
v roce 2023 začíná 1. 7. 2022 a končí 30. 6. 2023. 

Příjem žádostí o dotaci na zabezpečování pořádání výstav a přehlídek konajících se 
v roce 2024 začíná 1. 7. 2023 a končí 30. 6. 2024. 

6a   Motivační účinek 

Realizace předmětu dotace musí být zahájena po podání žádosti o dotaci. Za 
porušení motivačního účinku se považuje zejména provedení objednávky, zálohová 
faktura, uzavření smluv apod. před podáním žádosti o dotaci. V případě porušení 
motivačního účinku bude žádost o dotaci na předmětnou výstavu zamítnuta. 

7   Přílohy k žádosti o dotaci 

Prohlášení o zařazení podniku, které se dokládá prostřednictvím Portálu farmáře 
Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové přílohy“). 

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 10. 2023 a končí 
20. 12. 2023. 

Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení 
realizace předmětu dotace. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související se 
zabezpečováním pořádání výstav a přehlídek. Na dokladu musí být uvedeno, 
o jaký konkrétní náklad se jedná. 

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

c) Mzdové náklady budou prokazovány na formuláři Fondu. 

d) Program výstavy/přehlídky s uvedeným přehledem o počtu vystavovaných zvířat 
s uvedením počtu vystavovaných vyjmenovaných hospodářských zvířat 
a genetických zdrojů. 

10   Náklady související s předmětem dotace 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících se zabezpečováním pořádání výstav 
a přehlídek: 

a) Pronájem prostor včetně spotřeby energií - výstavní haly, plochy, stany, stánky, 
tribuny, ohrady, stání a kotce apod. 

b) Náklady na realizaci výstavních stanů a stánků, tribun, stání ohrad a kotců - 
doprava, montáž a demontáž, úklid apod. 
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c) Pronájem technického vybavení - projektor, projekční plátno, ozvučení, 
mikrofony, osvětlení, LED obrazovky apod. 

d) Náklady na rozhodčí - cestovní výlohy, diety, ubytování a odměny apod. 

e) Náklady na organizátory a ošetřovatele - mzdové náklady, sociální a zdravotní 
pojištění, cestovní výlohy, diety, ubytování a odměny apod. 

f) Náklady na organizaci a realizaci - spotřeba energie, telekomunikační služby, 
kancelářské potřeby, příprava podkladů a textových materiálů, grafické práce, 
tiskové a propagační služby (tištěná nebo elektronická média, letáky, brožury, 
publikace, články, ročenky, katalogy, internetové stránky, spoty, vysílání 
v televizní nebo v rozhlasové stanici apod.), příprava a rozeslání pozvánek, 
registrační poplatek, oblečení a označení vodičů, pořízení fotodokumentace 
apod. 

g) Náklady na vystavování zvířat - přeprava zvířat, doprava krmení a steliva, 
doprava a provoz dojírny, výběr zvířat, příprava a stříhání zvířat, pojištění výstavy 
nebo přehlídky, pojištění zvířat, zdravotní zkoušky, veterinární dozor a služby 
apod. 

h) Náklady na registrační poplatky do digitálních platforem, výdaje na vstupní 
licence vystavené z důvodu konání výstavy v digitální formě.  

i) Náklady na interaktivní informační systém a webové prezentace.  

j) Náklady na přípravu multimediálního obsahu (tj. pořízení videoprezentací).  
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9.A.b.   Speciální poradenství pro rostlinnou výrobu 

- 9.A.b.1.   Publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací 

- 9.A.b.2.   Podpora pořádání výstav pěstovaných rostlin 

- 9.A.b.3.   Podpora pořádání seminářů a školení pro pěstitelskou veřejnost 

- 9.A.b.4.   Podpora na zajištění samostatných odrůdových zkoušek 
registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajištění získání a šíření 
informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních 
plodin, které jsou následně publikovány zemědělské veřejnosti 

9.A.b.1.   Publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací 

1   Účel dotace 

Speciální poradenství založené na pořádání propagačních opatření za účelem 
zvýšení informovanosti širší veřejnosti o zemědělských produktech rostlinné výroby. 

2   Předmět dotace 

Publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací týkajících se rostlinné 
výroby, poskytovaných pěstitelům zdarma (dále jen „publikace doporučovaných 
odrůd a souvisejících informací“). 

3   Žadatel 

Pěstitelský svaz se souhlasem MZe, vydávající publikace doporučovaných odrůd 
a souvisejících informací. 

Podpora je v souladu s čl. 24 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 poskytována pouze 
pro mikropodniky, malé a střední podniky dle definice uvedené v příloze I nařízení 
Komise (EU) č. 702/2014. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů na 
publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací musí být vydány 
v období od 1. 1. 2023 do 20. 12. 2023, přičemž jejich vydání bude prokázáno 
prostřednictvím formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci v závislosti na 
formě vydání.  

b) Náklady související s vydáváním publikací doporučovaných odrůd a souvisejících 
informací mohou vzniknout nejdříve den po podání žádosti o dotaci, v případě 
doplnění další publikace formou změny žádosti o dotaci pak nejdříve den po 
podání změny žádosti o dotaci. 

c) Žadatel může od podání žádosti o dotaci až do vydání rozhodnutí svou žádost 
o dotaci změnit či upravit, přičemž zvyšovat požadavek na požadavek na objem 
finančních prostředků může žadatel pouze do konce termínu podání žádosti 
o dotaci formou změny žádosti o dotaci. 
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d) Žadatel podává v rámci předmětu dotace 9.A.b.1. jednu společnou žádost 
o dotaci a jeden společný formulář s doklady prokazující nárok na dotaci 
na veškeré předpokládané uznatelné náklady na vydávání publikací 
doporučovaných odrůd a souvisejících informací.  

e) Do vydání rozhodnutí musí být žadatel schopen prokázat Publikace 
doporučovaných odrůd a souvisejících informací. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci na publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací 
vydávané v roce 2023 začíná 1. 7. 2022 a končí 30. 6. 2023. 

Příjem žádostí o dotaci na publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací 
vydávané v roce 2024 začíná 1. 7. 2023 a končí 30. 6. 2024. 

6a   Motivační účinek 

Realizace předmětu dotace musí být zahájena po podání žádosti o dotaci. Za 
porušení motivačního účinku se považuje zejména provedení objednávky, zálohová 
faktura, uzavření smluv apod. před podáním žádosti o dotaci. V případě porušení 
motivačního účinku bude žádost o dotaci na předmětnou publikaci zamítnuta. 

7   Přílohy k žádosti o dotaci 

Prohlášení o zařazení podniku, které se dokládá prostřednictvím Portálu farmáře 
Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové přílohy“). 

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 10. 2023 a končí 
20. 12. 2023. 

Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení 
realizace předmětu dotace. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s vydáváním publikací doporučovaných odrůd a souvisejících informací. Na 
dokladu musí být specifikováno, o jaký konkrétní náklad se jedná. 

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

Pokud bude vydaná publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací v: 

- tištěné podobě, bude vydání prokázáno doložením dokladu prokazujícího 
nárok na dotaci s uvedením skutečně vynaloženého a uhrazeného nákladu za 
tisk, 

- elektronické podobě, bude vydání prokázáno doložením formuláře s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci s uvedením data vydání na internetových 
stránkách a příslušného odkazu na tyto stránky,  
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- mediální podobě, bude vydání prokázáno doložením formuláře s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci s uvedením názvu příslušné mediální stanice, 
data a času odvysílání.  

c) Mzdové náklady budou prokazovány na formuláři Fondu. 

10   Náklady související s předmětem dotace 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s vydáváním publikací doporučovaných 
odrůd a souvisejících informací: 

a) Náklady na organizátory - mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění. 

b) Náklady na organizaci a realizaci - spotřeba energie, telekomunikační služby, 
kancelářské potřeby, příprava podkladů a textových materiálů, grafické práce, 
tiskové a propagační služby (tištěná nebo elektronická média, letáky, brožury, 
publikace, články, internetové stránky, spoty, vysílání v televizní nebo 
v rozhlasové stanici) apod. 
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9.A.b.2.   Podpora pořádání výstav pěstovaných rostlin 

1   Účel dotace  

Speciální poradenství založené na pořádání propagačních opatření za účelem 
zvýšení informovanosti širší veřejnosti o zemědělských produktech rostlinné výroby.  

2   Předmět dotace  

Podpora pořádání výstav pěstovaných rostlin v rámci speciálního poradenství pro 
rostlinnou výrobu (dále jen „výstavy pěstovaných rostlin“). 

3   Žadatel  

Vystavovatel nebo pěstitelský svaz nebo jím pověřené osoby se souhlasem MZe, 
pořádající výstavy pěstovaných rostlin.  

Podpora je v souladu s čl. 24 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 poskytována pouze 
pro mikropodniky, malé a střední podniky dle definice uvedené v příloze I nařízení 
Komise (EU) č. 702/2014.  

4   Dotace  

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: fixní částka stanovená MZe podle významu pořádané akce.  

5   Podmínky poskytnutí dotace  

a) Výstavy pěstovaných rostlin se musí konat v období od 1. 1. 2023 do 
20. 12. 2023.  

b) Výstavy mohou být realizovány prezenční nebo digitální formou. Oba koncepty, 
prezenční a digitální formu lze kombinovat. Náklady související s pořádáním 
výstav mohou vzniknout nejdříve den po podání žádosti o dotaci. 

c) Žadatel může od podání žádosti o dotaci až do vydání rozhodnutí svou žádost 
o dotaci změnit či upravit, přičemž zvyšovat požadavek na požadavek na objem 
finančních prostředků může žadatel pouze do konce termínu podání žádosti 
o dotaci formou změny žádosti o dotaci. 

d) Žadatel podává v rámci předmětu dotace 9.A.b.2. jednu společnou žádost 
o dotaci a jeden společný formulář s doklady prokazující nárok na dotaci za 
všechny výstavy.  

e) V případě, že bude předmětná výstava pěstovaných rostlin prokazatelně v ČR 
zrušena z důvodu vyšší moci či zájmu státu, budou žadateli částečně uhrazeny 
prokazatelně vynaložené náklady spojené s přípravou na účast na zrušené 
předmětné výstavě. Tuto skutečnost je nutné prokázat příslušnými dokumenty, 
ze kterých bude zřejmá nerealizace předmětné akce, a že uhrazené náklady 
nebyly zpětně vráceny žadateli. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci  

Příjem žádostí o dotaci na pořádání výstav pěstovaných rostlin konajících se v roce 
2023 začíná 1. 7. 2022 končí 30. 6. 2023. 

Příjem žádostí o dotaci na pořádání výstav pěstovaných rostlin konajících se v roce 
2024 začíná 1. 7. 2023 a končí 30. 6. 2024.  
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6a   Motivační účinek 

Realizace předmětu dotace musí být zahájena po podání žádosti o dotaci. Za 
porušení motivačního účinku se považuje zejména provedení objednávky, zálohová 
faktura, uzavření smluv apod. před podáním žádosti o dotaci. V případě porušení 
motivačního účinku bude žádost o dotaci na předmětnou výstavu zamítnuta. 

7   Přílohy k žádosti o dotaci 

Prohlášení o zařazení podniku, které se dokládá prostřednictvím Portálu farmáře 
Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové přílohy“). 

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci  

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 10. 2023 a končí 
20. 12. 2023.  

Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení 
realizace předmětu dotace.  

9   Doklady prokazující nárok na dotaci  

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s pořádáním výstav. Na dokladu musí být uvedeno, o jaký konkrétní náklad se 
jedná. 

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele nebo osoby pověřené žadatelem. 
Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že úhrada v hotovosti byla 
provedena žadatelem nebo osobou pověřenou žadatelem. 

c) Mzdové náklady budou prokazovány na formuláři Fondu. 

10   Náklady související s předmětem dotace  

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s pořádáním výstav pěstovaných rostlin:  

a) Pronájem prostor včetně spotřeby energií - výstavní haly, plochy, stany, stánky, 
tribuny, pokusné parcely apod.  

b) Náklady na realizaci výstavních stanů, stánků, tribun a pokusných parcel - 
doprava, montáž a demontáž, úklid apod.  

c) Pronájem technického vybavení - projektor, projekční plátno, ozvučení, 
mikrofony, osvětlení, LED obrazovky apod.  

d) Náklady na založení a udržení pokusných parcel - cestovní výlohy, diety, 
ubytování a odměny apod.  

e) Náklady na organizátory a pečovatele o rostliny - mzdové náklady, sociální 
a zdravotní pojištění, cestovní výlohy, diety, ubytování a odměny apod.  

f) Náklady na organizaci a realizaci - spotřeba energie, telekomunikační služby, 
kancelářské potřeby, příprava podkladů a textových materiálů, grafické práce, 
tiskové a propagační služby (tištěná nebo elektronická média, letáky, brožury, 
publikace, články, ročenky, katalogy, internetové stránky, spoty, vysílání 
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v televizní nebo v rozhlasové stanici apod.), příprava a rozeslání pozvánek, 
registrační poplatek, pořízení fotodokumentace apod.  

g) Náklady na vystavování rostlin a rostlinného materiálu - přeprava rostlin, výběr 
rostlin, příprava a péče o rostliny, pojištění výstavy, pojištění rostlin, nákup 
rostlinného materiálu pro expozice apod.  

h) Náklady na registrační poplatky do digitálních platforem, výdaje na vstupní 
licence vystavené z důvodu konání výstavy v digitální formě. 

i) Náklady na interaktivní informační systém a webové prezentace. 

j) Náklady na přípravu multimediálního obsahu (tj. pořízení videoprezentací). 
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9.A.b.3.   Podpora pořádání seminářů a školení pro pěstitelskou veřejnost 

1   Účel dotace 

Speciální poradenství založené na předávání znalostí a pořádání informačních akcí 
za účelem zvýšení informovanosti širší veřejnosti o zemědělských produktech 
rostlinné výroby. 

2   Předmět dotace 

Podpora pořádání seminářů a školení určených pro pěstitelskou veřejnost v rámci 
rostlinné výroby (dále jen „semináře a školení“). 

3   Žadatel 

Pořadatel seminářů a školení nebo jím pověřené osoby se souhlasem MZe. 

Podpora je v souladu s čl. 21 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 poskytována pouze 
pro mikropodniky, malé a střední podniky dle definice uvedené v příloze I nařízení 
Komise (EU) č. 702/2014. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů na 
semináře a školení. Maximální výše dotace na jeden seminář nebo školení nesmí 
přesáhnout částku 50 000 Kč. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Semináře a školení se musí konat v období od 1. 1. 2023 do 20. 12. 2023. 

b) Semináře a školení mohou být realizovány prezenční nebo digitální formou. Oba 
koncepty, prezenční i digitální formu, lze kombinovat. Náklady související 
s pořádáním seminářů a školení mohou vzniknout nejdříve den po podání žádosti 
o dotaci, v případě doplnění dalšího semináře nebo školení formou změny 
žádosti o dotaci pak nejdříve den po podání změny žádosti o dotaci.  

c) Žadatel může od podání žádosti o dotaci až do vydání rozhodnutí svou žádost 
o dotaci změnit či upravit, přičemž zvyšovat požadavek na požadavek na objem 
finančních prostředků může žadatel pouze do konce termínu podání žádosti 
o dotaci formou změny žádosti o dotaci. 

d) Žadatel podává v rámci předmětu dotace 9.A.b.3. jednu společnou žádost 
o dotaci a jeden společný formulář s doklady prokazující nárok na dotaci za 
všechny semináře a školení.  

e) V případě, že bude předmětný seminář či školení prokazatelně v ČR zrušen 
z důvodu vyšší moci či zájmu státu, budou žadateli částečně uhrazeny 
prokazatelně vynaložené náklady spojené s přípravou na účast na zrušeném 
semináři či školení. Tuto skutečnost je nutné prokázat příslušnými dokumenty, ze 
kterých bude zřejmá nerealizace předmětné akce, a že uhrazené náklady nebyly 
zpětně vráceny žadateli. 
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6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci na semináře a školení konající se v roce 2023 začíná 
1. 7. 2022 a končí 30. 6. 2023. 

Příjem žádostí o dotaci na semináře a školení konající se v roce 2024 začíná 
1. 7. 2023 a končí 30. 6. 2024. 

6a   Motivační účinek 

Realizace předmětu dotace musí být zahájena po podání žádosti o dotaci. Za 
porušení motivačního účinku se považuje zejména provedení objednávky, zálohová 
faktura, uzavření smluv apod. před podáním žádosti o dotaci. V případě porušení 
motivačního účinku bude žádost o dotaci na předmětný seminář nebo školení 
zamítnuta. 

7   Přílohy k žádosti o dotaci 

Prohlášení o zařazení podniku, které se dokládá prostřednictvím Portálu farmáře 
Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové přílohy“). 

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 10. 2023 a končí 
20. 12. 2023. 

Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení 
realizace předmětu dotace. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s pořádáním seminářů a školení. Na dokladu musí být specifikováno, o jaký 
konkrétní náklad se jedná. 

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele nebo osoby pověřené žadatelem. 
Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že úhrada v hotovosti byla 
provedena žadatelem nebo osobou pověřenou žadatelem. 

c) Prezenční listiny k jednotlivým uskutečněným seminářům a školením, digitální 
výstup o přihlášených účastnících, případně printscreen obrazovky či jiný způsob 
prokázání účasti přihlášených účastníků při digitální formě semináře a školení. 

d) Mzdové náklady budou prokazovány na formuláři Fondu. 

10   Náklady související s předmětem dotace 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s pořádáním seminářů a školení: 

a) Práce laboratoře - založení, ošetřování a sklizeň pokusných parcel apod. 

b) Pronájem prostor včetně spotřeby energií. 

c) Pronájem technického vybavení - projektor, projekční plátno, ozvučení, mikrofony 
apod. 

d) Náklady na přednášejícího - cestovní výlohy, diety, ubytování a odměny. 
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e) Náklady na organizátory - mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, 
cestovní výlohy, diety, ubytování a odměny apod. 

f) Náklady na organizaci a realizaci - spotřeba energie, telekomunikační služby, 
kancelářské potřeby, příprava podkladů a textových materiálů, grafické práce, 
příprava a rozeslání pozvánek, tiskové a propagační služby (tištěná nebo 
elektronická média, letáky, brožury, internetové stránky) apod. 

g) Náklady na registrační poplatky do digitálních platforem, výdeje na vstupní 
licence vystavené z důvodu konání výstavy v digitální formě. 

h) Náklady na interaktivní informační systém a webové prezentace. 

i) Náklady na přípravu multimediálního obsahu (tj. pořízení videoprezentací). 
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9.A.b.4   Podpora na zajištění samostatných odrůdových zkoušek 
registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajištění získání a šíření 
informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin, 
které jsou následně publikovány zemědělské veřejnosti 

1   Účel dotace 

Speciální poradenství za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských 
vlastnostech registrovaných odrůd vyjmenovaných polních plodin. 

2   Předmět dotace 

Podpora na zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd 
vyjmenovaných polních plodin, které jsou následně publikovány. 

3   Žadatel 

Subjekt zajišťující provedení samostatných odrůdových zkoušek. 

Podpora je v souladu s čl. 24 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 poskytována pouze 
pro mikropodniky, malé a střední podniky dle definice uvedené v příloze I nařízení 
Komise (EU) č. 702/2014. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
souvisejících s provedením samostatných odrůdových zkoušek, maximálně však do 
částky uvedené u jednotlivých předmětů dotace: 

9.A.b.4.a. 

- 42 000 Kč na 1 odrůdu ječmene jarního nesladovnického a cukrovky 

9.A.b.4.b. 

- 22 000 Kč na 1 odrůdu ostatních ozimých plodin  

9.A.b.4.c. 

- 60 000 Kč na 1 odrůdu ječmene jarního a ozimého sladovnického včetně 
technologických zkoušek (sladařských) a pšenice ozimé  

9.A.b.4.d. 

- 20 000 Kč na 1 odrůdu ostatních jarních plodin  

9.A.b.4.e. 

- 24 000 Kč na 1 odrůdu pícnin a konzumních brambor 

9.A.b.4.f. 

- 29 000 Kč na 1 odrůdu lnu 

9.A.b.4.g. 

- 35 000 Kč na 1 odrůdu ječmene ozimého nesladovnického 

9.A.b.4.h. 

- 14 000 Kč na 1 odrůdu brambor na výrobu škrobu 
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9.A.b.4.i. 

- 42 000 Kč na 1 odrůdu pšenice ozimé, pšenice jarní a ječmene jarního v režimu 
ekologického zemědělství 

9.A.b.4.j. 

- 45 000 Kč na 1 odrůdu řepky ozimé 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznatelnými náklady pro rok 2023 jsou náklady uskutečněné v termínu od 1. 8. 2022 
do 15. 12. 2023.  

b) Náklady související se zajištěním samostatných odrůdových zkoušek, které jsou 
následně publikovány, mohou vzniknout nejdříve den po podání žádosti o dotaci, 
v případě doplnění další samostatné odrůdové zkoušky formou změny žádosti 
o dotaci pak nejdříve den po podání změny žádosti o dotaci. 

c) Žadatel může od podání žádosti o dotaci až do vydání rozhodnutí svou žádost 
o dotaci změnit či upravit, přičemž zvyšovat požadavek na objem finančních 
prostředků může žadatel pouze do konce termínu podání žádosti o dotaci formou 
změny žádosti o dotaci. 

d) Do nákladů uplatňovaných v dokladech prokazujících nárok na dotaci nelze zahrnout 
náklady, které již byly zahrnuty do předmětu dotace v předchozím roce, na které byla 
vyplacena dotace.  

e) Žádost se podává samostatně za každý předmět dotace zvlášť. 

f) V jedné žádosti lze žádat dotaci na více odrůd plodiny/plodin jednotlivého 
předmětu dotace. 

g) Maximální sazba dotace je určena na jednu odrůdu vyjmenované plodiny 
jednotlivého předmětu dotace. 

h) Samostatné odrůdové zkoušky musí být provedeny na základě platné smlouvy 
s ÚKZÚZ podle § 38 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva 
a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva 
a sadby), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva musí být uzavřena nejdříve den po 
podání žádosti o dotaci.  

i) Žadatel je povinen předat výsledky odrůdových zkoušek ÚKZÚZ, který žadateli 
potvrdí přijetí výsledků zkoušek. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 začíná 1. 8. 2022 a končí 31. 3. 2023 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2024 začíná 1. 8. 2023 a končí 31. 3. 2024. 

6a   Motivační účinek 

Realizace předmětu dotace musí být zahájena po podání žádosti o dotaci. Za 
porušení motivačního účinku se považuje zejména provedení objednávky, zálohová 
faktura, uzavření smluv apod. před podáním žádosti o dotaci. V případě porušení 
motivačního účinku bude podpora na zajištění samostatné odrůdové zkoušky 
zamítnuta.  
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7   Přílohy k žádosti o dotaci 

Prohlášení o zařazení podniku, které se dokládá prostřednictvím Portálu farmáře 
Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové přílohy“). 

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 12. 2023 a končí 
31. 12. 2023. 

Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení realizace 
předmětu dotace. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Vyjádření ÚKZÚZ k předání výsledků odrůdových zkoušek žadatelem. 

b) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s předmětem dotace. 

c) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

d) Mzdové náklady budou prokazovány na formuláři Fondu.  

e) Platná smlouva mezi žadatelem a ÚKZÚZ o provedení samostatných odrůdových 
zkoušek uzavřena nejdříve den po podání žádosti o dotaci.  

10   Náklady související s předmětem dotace 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s provedením samostatných odrůdových 
zkoušek: 

a) Náklady na šíření vědeckých poznatků a věcných informací o generických 
zemědělských produktech, jejich nutričních výhodách a jejich navrhovaném 
použití  

- daňové doklady za provedené odrůdové zkoušky včetně materiálu a služeb 
potřebných k jejich provedení nebo  

- mzdové náklady spojené s provedením odrůdových zkoušek včetně nákladů 
na zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem a  

b) režijní náklady žadatele, související s dotačním titulem. 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s provedením a publikováním výsledků 
samostatných odrůdových zkoušek včetně materiálu potřebného k jejich provedení: 

a) Náklady na publikace, které mají zvýšit informovanost širší veřejnosti 
o zemědělských produktech, jako např.: náklady na tvorbu článků, materiálů, 
grafické práce, tisk. 

b) Náklady na zveřejnění v tištěných nebo elektronických médiích, internetové 
stránky a spoty v elektronických médiích, televizních nebo rozhlasových stanicích 
s věcnými informacemi o příjemcích podpory z daného regionu nebo 
o producentech daného zemědělského produktu, pokud jsou informace neutrální 
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a pokud všichni dotyční příjemci mají rovnou příležitost být v publikaci 
představeni. 
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9.A.c.    Podpora na výzkum a transfer znalostí v odvětví chovu drůbeže 

1   Účel 

Podpora výzkumu objektivního srovnání jednotlivých genotypů chované drůbeže, 
včetně srovnání vlivu jednotlivých genotypů na různé úrovně výživy, různé krmné 
doplňky a preparáty, různé technologie a techniky chovu drůbeže a podpora 
transferu znalostí. Srovnání se provádí jako projekt formou testů podle mezinárodně 
uznávané metodiky.  

2   Předmět dotace 

Projekty provedené v souladu s účelem podpory. 

3   Žadatel 

Organizace provádějící výzkumnou činnost v souladu s účelem podpory a transfer 
znalostí v odvětví chovu drůbeže. 

4   Výše dotace 

Druh výzkumného projektu 
Kč na 1 kus ve výzkumném 
projektu 

1. Rodiče MTS (masný typ slepic) do 850 

2. Rodiče husy do 1 700 

3. Snáška NTS (nosný typ slepic) klece do 500 

4. Snáška NTS (nosný typ slepic) 
podestýlka 

do 550 

5. Výkrm kuřata do 70 

6. Výkrm kachny do 100 

7. Výkrm krůty do 400 

8. Výkrm husy do 650 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

1. Přede dnem zahájení podporovaného projektu musí být na internetových 
stránkách žadatele zveřejněny tyto informace: 

a) skutečnost, že bude realizován konkrétní projekt – uvedení jeho názvu; 

b) cíle podporovaného projektu; 

c) přibližné datum zveřejnění očekávaných výsledků podporovaného projektu; 

d) místo, kde budou na internetu zveřejněny očekávané výsledky podpořeného 
projektu; 

e) údaj, že výsledky budou k dispozici všem podnikům působícím v odvětví 
chovu drůbeže zdarma. 

2. Výsledky podporovaného projektu musí být zveřejněny na internetu ode dne 
ukončení podporovaného projektu nebo ode dne, kdy byly informace o těchto 
výsledcích dány k dispozici členům určité organizace, podle toho, která událost 
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nastane dříve. Výsledky musí být na internetu zpřístupněny po dobu nejméně pěti 
let ode dne ukončení podporovaného projektu. 

3. Žadatel musí mít k provádění účelu podpory od Ministerstva zemědělství udělen 
souhlas k výkonu odborných činností. 

4. Podpora je poskytována dle nařízení Komise (EU) č. 702/2014, a to zejména dle 
článku 6 odst. 5 písm. h) a článku 31 Podpora výzkumu a vývoje v odvětví 
zemědělství a lesnictví. 

6   Termíny příjmu žádosti o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Žádosti o dotaci a formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci podává žadatel 
po splnění bodu 5 Podmínky poskytnutí dotace, a to na formuláři Fondu 
prostřednictvím Portálu farmáře Fondu. 

Příjem začíná 4. 1. 2023 a končí 31. 12. 2023. 

7   Přílohy k 1. žádosti o dotaci 

Rozhodnutí MZe o udělení souhlasu k výkonu odborných činností pro provádění 
účelu podpory doloží spolu s první žádostí. 

8   Přílohy k dokladům prokazujícím nárok na dotaci 

Protokoly o zastavení příslušné kategorie drůbeže do výzkumných projektů, 
potvrzené Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy. 
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9.E. Školní závody 

1   Účel dotace  

Podpora propojení praxe a odborného vzdělávání formou spolupráce 
podnikatelských subjektů, které obdržely statut Školní závod, se středními školami 
a vyššími odbornými školami zabezpečujícími přípravu budoucích pracovníků 
resortu.  

Podpora je poskytována v souladu s čl. 31 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.  

2   Předmět dotace  

Podpora k vytváření podmínek pro praktické vyučování žáků středních škol a vyšších 
odborných škol stanovených resortních oborů na pracovištích podnikatelských 
subjektů jmenovaných Školním závodem.  

3   Žadatel  

Podnikatelský subjekt, který se zabývá prvovýrobou v resortních oborech a který je 
jmenován Školním závodem podle Pravidel Ministerstva zemědělství pro jmenování 
a činnost školních závodů.  

4   Dotace  

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: maximálně do výše 500 000 Kč na žadatele, přičemž žadateli bude 
poskytnuta dotace maximálně do výše: 

a) 60 % z hodinové sazby 108 Kč na žáka, tj. maximálně do výše 64,80 Kč za 
hodinu u mikropodniku, malého a středního podniku,  

b) 50 % z hodinové sazby 108 Kč na žáka, tj. maximálně do výše 54 Kč za hodinu 
u velkého podniku.  

Sazba dotace zahrnuje náklady na žákohodinu (počet žáků x počet hodin 
praktického vyučování) žáků středních a vyšších odborných škol u podporovaných 
oborů vzdělání: 

a) Výdaje na materiál a vybavení spojené s praktickou výukou žáků.  

b) Odpisy strojů a vybavení v rozsahu, který připadá na praktický výcvik žáků.  

c) Náklady na služby týkající se výuky žáků.  

5   Podmínky poskytnutí dotace  

a) Dotace bude poskytnuta na praktické vyučování konané v období od 2. 1. 2023 
do 31. 10. 2023.  

b) Do období konání praktického vyučování od 2. 1. 2023 do 31. 10. 2023 budou 
zahrnuty pouze pracovní dny.  

c) Dotace bude poskytnuta na praktické vyučování konané v období, pro které 
smlouva uzavřená mezi příslušnou školou a Školním závodem o poskytnutí 
pracoviště k zabezpečení praktického vyučování žáků nabyla účinnosti, 
a zároveň v období, kdy je platný doklad o jmenování Školním závodem pro 
příslušnou školu.  
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d) Dotace bude poskytnuta na zajištění praktického vyučování pro žáky I., II., III. 
a IV. ročníků středních škol a pro žáky vyšších odborných škol v podporovaných 
oborech vzdělání dle seznamu uvedeného v bodě 10 Podporované obory 
vzdělání, přičemž délka praktického vyučování žáků prvních ročníků středních 
škol nesmí přesáhnout 6 hodin denně. 

e) Školní závod může zažádat o dotaci k zabezpečení praktického vyučování žáků 
prostřednictvím spolupráce maximálně se dvěma školami, pro které je jmenován 
Školním závodem.  

f) Školní závod musí zajistit praktické vyučování minimálně 6 žákům 
z podporovaných oborů vzdělání z příslušné školy za žadatelem vykázané 
období konání praktického vyučování.  

g) Žadatel musí vést vlastní evidenci žáků a počtu hodin praktického vyučování, 
které se konalo, za každou školu zvlášť. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci  

Příjem žádostí o dotaci na podporu spolupráce Školních závodů se středními školami 
a vyššími odbornými školami při poskytování praktického vyučování v roce 2023 
začíná 1. 12.  2022 a končí 31. 5. 2023.  

Příjem žádostí o dotaci na podporu spolupráce Školních závodů se středními školami 
a vyššími odbornými školami při poskytování praktického vyučování v roce 2024 
začíná 1. 11. 2023 a končí 30. 4. 2024.  

6a   Motivační účinek 

Realizace předmětu dotace musí být zahájena po podání žádosti o dotaci. Za 
porušení motivačního účinku se považuje zejména zahájení podporované praktické 
výuky před podáním žádosti o dotaci. V případě porušení motivačního účinku bude 
žádost zamítnuta. 

7   Přílohy k žádosti o dotaci  

a) Doklad o jmenování Školním závodem.  

b) Smlouva uzavřená mezi příslušnou školou a Školním závodem o poskytnutí 
pracoviště k zabezpečení praktického vyučování žáků, která by měla obsahovat 
minimálně:  

1. obory vzdělání (název a kód) a druh činností, které budou žáci při praktickém 
vyučování vykonávat,  

2. místo konání, časový rozvrh a délka praktického vyučování,  

3. doba účinnosti smlouvy,  

4. datum a podpisy osob s oprávněním k zastupování školy a Školního závodu, 
razítka.  

c) Prohlášení o zařazení podniku, které se dokládá prostřednictvím Portálu farmáře 
Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové přílohy“). 

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci  

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 11. 2023 a končí 
15. 11. 2023.  
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Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení 
realizace předmětu dotace. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci  

a) „Měsíční výkazy a sumář žákohodin“ na elektronickém formuláři Fondu. 
Formulářem „Měsíční výkazy a sumář žákohodin“ žadatel prokazuje celkový 
počet žáků a hodin praktického vyučování, jež byly v žadatelem vykázaném 
období konání praktického vyučování ve Školním závodě absolvovány (počet 
žáků x počet hodin praktického vyučování odpovídá počtu žákohodin) žáky 
příslušné střední školy a/nebo vyšší odborné školy v podporovaných oborech 
vzdělání, za každou školu zvlášť. 

b) „Sumář žákohodin“ z elektronického formuláře „Měsíční výkazy a sumář 
žákohodin“. 

„Sumář žákohodin“ vytištěný z formuláře „Měsíční výkazy a sumář žákohodin“ 
a doplněný o podpisy, případně razítka osob s oprávněním k zastupování školy 
a Školního závodu, za každou školu zvlášť.  

c) Hodnocení Školního závodu příslušnou školou, které by mělo obsahovat 
minimálně:  

1. název Školního závodu a název příslušné školy,  

2. učební obory (název a kód), pro které poskytl Školní závod praktické 
vyučování,  

3. počet žáků, kteří absolvovali praktické vyučování a počet odučených 
hodin praktického vyučování konaného Školním závodem,  

4. stručné seznámení s vykonanou činností při praktickém vyučování,  

5. hodnocení spolupráce školy se Školním závodem,  

6. důvody nevyčerpání nebo přečerpání předpokládaného počtu žákohodin,  

7. datum a podpis osoby s oprávněním k zastupování školy, razítko.  

10   Podporované obory vzdělání  

Seznam zemědělských, lesnických, veterinárních a potravinářských oborů vzdělání, 
na které se vztahuje podpora praktického vyučování žáků v roce 2023. 

Kód oboru vzdělání název oboru vzdělání 

Zemědělství a lesnictví  

41-04-M/01  Rostlinolékařství  

41-41-M/01  Agropodnikání  

41-42-M/01  Vinohradnictví  

41-43-M/02  Chovatelství  

41-43-M/01  Rybářství  

41-44-M/01  Zahradnictví  

41-45-M/01  Mechanizace a služby  

41-51-H/01  Zemědělec-farmář  
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41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů  

41-53-H/02  Jezdec a chovatel koní  

41-52-H/01  Zahradník  

41-53-H/01  Rybář  

41-54-H/01  Podkovář a zemědělský kovář  

41-43-L/01  Chovatel cizokrajných zvířat  

41-55-E/01  Opravářské práce  

41-51-E/01  Zemědělské práce  

41-52-E/01  Zahradnické práce  

41-52-E/02  Zahradnická výroba  

41-46-M/01  Lesnictví  

41-56-H/01  Lesní mechanizátor  

41-56-H/02  Opravář lesnických strojů  

41-57-H/01  Zpracovatel dřeva  

41-56-E/01  Lesnické práce  

Veterinářství a veterinární prevence  

43-41-M/01  Veterinářství  

Potravinářství a potravinářská chemie  

29-41-M/01  Technologie potravin  

29-42-M/01  Analýza potravin  

29-56-H/01  Řezník - uzenář  

29-51-E/01  Potravinářská výroba  

29-41-N/03  Technologie a hygiena potravin  
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9.F. Podpora poradenství v zemědělství 

9.F.e.   Regionální přenos informací  

1   Účel dotace 

Konzultační a metodická pomoc zemědělským podnikům formou šíření informací při 
realizaci společné zemědělské politiky; transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 

Podpora je poskytována dle čl. 21 nařízení Komise (EU) č. 702/2014. 

2   Předmět dotace 

Podpora v oblasti zemědělství zaměřená na cílený přenos všeobecných informací 
na území ČR o realizaci společné zemědělské politiky v souladu s regionálními 
prioritami. Přenos informací mikro, malým a středním podnikům působícím v odvětví 
zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 
formou vstupních konzultací (telefonické, e-mailové, osobní), webových stránek, 
odborných/výukových materiálů, instruktážních videí, seminářů, workshopů, webinářů 
a kurzů. 

3   Žadatel 

a) Agrární nevládní neziskové organizace s plošnou působností (sdružení FO/PO, 
zájmové sdružení, spolek, svaz, obecně prospěšná společnost atd.) založené 
podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů, zákona č. 301/1992 Sb., České národní rady 
o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů nebo podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

- u kterých je ke dni podání žádosti o dotaci počet evidovaných členů členské 
základny 400 a více (FO či PO, u kolektivních členů se započítávají jejich 
jednotliví členové). Kolektivní členové s počtem 400 členů a více podávají žádost 
o dotaci samostatně, 

- jejichž činnost se týká aktivit v zemědělství, 

- které mají v předmětu činnosti vzdělávání nebo informační činnost či konzultační 
služby. 

Za evidované členy členské základny jsou považovány osoby zaevidované na 
základě přihlášky a úhrady členského příspěvku. 

Žadatel započítá do členů členské základny FO a PO, tj. - členy a jednotlivé členy 
kolektivních členů (PO se členy do počtu max. 399 včetně). 

b) Komora zemědělských poradců České republiky, z. s. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření. 

Výše dotace: do výše 100 % (minimální výše není stanovena) uznatelných nákladů 
souvisejících s předmětem dotace dle schváleného plánu činnosti na daný 
kalendářní rok (dále jen „plán činnosti“) předložených žadatelem. 
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- Minimální výše uznatelných předpokládaných nákladů, uvedených v žádosti 
o dotaci, je 1 000 000 Kč na žadatele. 

- Maximální výše uznatelných předpokládaných nákladů, uvedených v žádosti 
o dotaci, je 11 500 000 Kč na žadatele. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznatelnými náklady jsou náklady související s činnostmi realizovanými 
v dotačním období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.  

b) Na naplnění účelu dotace (tj. na přímé realizaci a výkonu aktivit) se podílejí 
zaměstnanci žadatele, dále zaměstnanci případného partnera či partnerů. 
Partnerem je pro dotační program 9.F.e. myšlena PO, jejíž činnost se týká aktivit 
v zemědělství a je koordinována žadatelem při realizaci aktivit z plánu činnosti. 

c) Cílová skupina musí splňovat podmínky stanovené v bodě 12 Cílová skupina. 

d) Žadatel musí doložit žádost o dotaci v termínu uvedeném v bodě 6 Termín příjmu 
žádosti o dotaci. Žadatel musí se žádostí o dotaci doložit povinné přílohy 
uvedené v bodě 7 Přílohy k žádosti o dotaci.  

e) Žadatel musí doložit doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady 
související s realizací předmětu dotace v termínu uvedeném v bodě 8 Termín 
příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci a vyjmenovaných v bodě 9 Doklady 
prokazující nárok na dotaci.  

f) Dojde-li v průběhu realizace plánu činnosti ke snížení uznatelných nákladů 
prokázaných žadatelem, musí být vždy zachován stanovený procentní podíl 
financování z vlastních zdrojů žadatele a procentní podíl dotace. 

g) Žadatel se musí ve své činnosti řídit plánem činnosti dle bodu 13 Plán činnosti 
včetně uznatelných nákladů dle bodu 10 Náklady v členění dle bodu 11 
Rozpočet. Případné změny musí být realizovány  dle bodu 14 Změny v plánu 
činnosti a rozpočtu. 

h) Požadovanou celkovou výši dotace uvedenou v žádosti o dotaci nelze navýšit, 
a to ani podstatnou či nepodstatnou změnou.  

i) Konkrétní výši dotace na mzdové náklady je nutné stanovit s přihlédnutím 
k úrovni platu za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je 
aplikováno nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

j) Náhrady mzdy nebo odměny z dohod (DPP/DPČ) dle zákona č. 262/2006 Sb. 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jsou způsobilé pouze v rozsahu 
úvazku/rozvržení týdenní pracovní doby, který/která je zaměstnanci hrazen/a 
z dotačního programu 9.F.e. 

k) Činnosti hrazené zaměstnancům z dotačního programu 9.F.e. musí být 
specifikovány v pracovně právním dokumentu. 

l) Lektor/konzultant/tvůrce odborného textu/tvůrce (autor) instruktážního videa musí 
splňovat kvalifikační předpoklady a odbornost, tj. musí mít ukončené 
vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním 
programu, nebo ukončené vyšší odborné vzdělání, nebo střední odborné 
vzdělání s maturitní zkouškou ve vztahu k lektorované/konzultované oblasti, 
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odbornému textu (případně doplněno odbornými kurzy) a musí být odborníkem 
pro lektorovanou/konzultovanou oblast, odborný text.  

m) Žadatel/partner musí dodržet u osobních nákladů na zaměstnance maximální 
výši hodinové sazby, na základě uzavřené dohody o provedení práce nebo 
dohody o pracovní činnosti, 250 Kč na hodinu, v případě lektora 500 Kč na 
hodinu. 

n) Žadatel/partner musí dodržet náklady na občerstvení v maximální výši 200 Kč na 
akci a účastníka z cílové skupiny (občerstvení není hrazeno lektorům, 
organizátorům atd.). 

o) Workshopu/semináře/webináře/kurzu se musí účastnit minimálně 15 účastníků 
z cílové skupiny a maximálně 30 účastníků z cílové skupiny. 

p) Instruktážní video musí mít maximální délku 10 minut, maximální počet je 10 
instruktážních videí za celé dotační období. 

q) Z kapitoly rozpočtu č. 3 Kancelář lze čerpat maximálně 20 % vzhledem 
k celkovým uznatelným nákladům rozpočtu. 

r) Žadatel/partner nesmí poskytování svých aktivit dle plánu činnosti omezovat 
pouze na členy své členské základny. 

s) Od cílové skupiny nelze vybírat registrační poplatky na seminářích/workshopech/ 
webinářích/kurzech podpořených z dotačního programu 9.F.e. 

t) Faktury za služby musí být vystaveny dodavatelem služeb přímo na 
žadatele/partnera. 

u) Pozvánky na semináře/workshopy/webináře/kurzy musí být zaslány 
prostřednictvím Portálu farmáře Fondu (včetně uvedení internetového odkazu, na 
kterém je pozvánka umístěna), minimálně 10 kalendářních dnů před konáním 
akce. V případě, podání podstatné změny, která se týká 
semináře/workshopu/webináře/kurzu, bude lhůta 10 kalendářních dnů počítána 
ode dne následujícího po obdržení sdělení Fondu. V případě, že nebude 
pozvánka zaslána v požadovaném termínu, budou náklady akce proplaceny ve 
výši 80 %. 

6   Termín příjmu žádosti o dotaci 

- příjem žádosti o dotaci pro rok 2023 začíná 1. 12. 2022 a končí 31. 12. 2022. 

Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace. 

7   Přílohy k žádosti o dotaci 

a) Plán činnosti, na formuláři Fondu - obsahující údaje dle bodu 13 Plán činnosti. 

b) Rozpočet, na formuláři Fondu. 

c) Jmenný seznam kolektivních členů včetně uvedení počtu členů členské základny 
(v případě, že je relevantní). Nedokládá Komora zemědělských poradců České 
republiky, z. s. 
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8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

- začíná 3. 1. 2024 a končí 15. 1. 2024 za měsíce I. - XII. roku 2023. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s předmětem dotace (faktury, účtenky, vyúčtované cestovní příkazy včetně všech 
relevantních dokladů, výplatní listiny atd.). Na dokladu musí být uvedeno, na co 
byl konkrétně vystaven. 

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(výpisy z bankovního účtu, výpisy z pokladního deníku, výdajové pokladní 
doklady). Skutečně vynaložené uznatelné náklady musí být uhrazeny 
z bankovního účtu/pokladny žadatele/partnera. 

c) Kalkulace nákladů na kancelář, které vznikly v souvislosti s aktivitami, které jsou 
hrazeny z dotačního programu 9.F.e. (semináře, workshopy, webináře, kurzy, 
konzultace, informační podpora pro cílovou skupinu na webových stránkách 
žadatele/partnera, odborné a výukové materiály a instruktážní videa). 

d) Kalkulace nákladů na odbornou tiskovinu, která obsahuje placenou inzerci 
a splňuje podmínku neziskovosti (celkové výnosy - celkové náklady < 0 Kč). 
Nárokovat k proplacení si lze rozdíl mezi celkovými náklady na výrobu, tisk 
a distribuci odborné tiskoviny a finančními prostředky získanými z inzerce 
v odborné tiskovině. 

e) Osobní náklady za žadatele/partnera, na formuláři Fondu. 

f) Zaměstnanci žadatele/partnera, na formuláři Fondu. V souladu se zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zde budou 
uvedeny všechny osoby, které na základě pracovně-právního vztahu 
s žadatelem/partnerem vykonávaly aktivity dle plánu činnosti (pracovní poměr, 
dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce). 

g) Výkaz práce, vyplňuje lektor a ostatní pracovní pozice na formuláři Fondu. Ke 
každému pracovně právnímu dokumentu bude doložen jeden výkaz práce (mimo 
pracovní pozici konzultant, kdy je dokládán deník poskytnutých konzultací). 

h) Deník poskytnutých konzultací, vyplňuje pouze konzultant na formuláři Fondu. 

i) Prezenční listiny, na formuláři Fondu a dále pozvánky na seminář/workshop/ 
webinář/kurz. Na prezenčních listinách musí být uvedeni pouze účastníci 
spadající do cílové skupiny (v případě webinářů bez podpisů účastníků). 

j) Zprávu o činnosti, na formuláři Fondu - obsahující údaje dle bodu 15 Zpráva 
o činnosti. 

10   Náklady 

Uznatelné náklady vztahující se k měsícům I. - XII. roku 2023 musí být uhrazeny do 
15. 1. 2024.  

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace: 

a) osobní náklady (mzdy, odměny z dohod (DPČ/DPP), náhrada mzdy/odměny 
z dohod (DPČ/DPP) dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem, zdravotní 
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pojištění hrazené zaměstnavatelem, zákonné pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele), 

b) cestovní náhrady (jízdní výdaje, stravné, nutné vedlejší výdaje), 

c) náklady na kancelář (energie, vodné, stočné, nájem, telefonické a internetové 
připojení, kancelářský materiál, úklidové potřeby, nákup služeb (účetní služby, 
ICT služby, správa webových stránek atd.)),  

d) náklady na cílovou skupinu (odborné materiály, výukové materiály (výroba, tisk, 
distribuce), instruktážní videa (natáčení, postprodukce) pronájem učeben, 
pronájem technického vybavení (pro semináře, workshopy, webináře, kurzy), 
občerstvení cílové skupiny (na seminářích, workshopech, kurzech)). 

Seznam neuznatelných nákladů: 

a) běžné provozní náklady, které by organizaci vznikly nezávisle na obdržení 
dotace, 

b) dlužné částky, úroky z dlužných částek, úroky z úvěru, 

c) pokuty, penále, 

d) dary, ceny, 

e) poplatek za vedení bankovního účtu žadatele/partnera a bankovní poplatky 
související s tímto účtem, 

f) občerstvení, které není určeno pouze pro cílovou skupinu 
workshopů/seminářů/kurzů, 

g) výroba, tisk a distribuce odborné tiskoviny (časopisy, noviny, brožury atd.) 
distribuované za úplatu nebo obsahující placenou inzerci (neplatí v případě 
splnění podmínky neziskovosti, kdy celkové výnosy - celkové náklady < 0 Kč).   

h) leasing, 

i) správní poplatky, clo, 

j) daně, u kterých je organizace poplatníkem (např. silniční daň, daň z nemovitosti), 

k) kancelářská technika a její komponenty, kancelářský nábytek, 

l) ubytování. 

11   Rozpočet 

a) Rozpočet se skládá ze čtyř kapitol (1. Osobní náklady, 2. Cestovní náhrady, 
3. Kancelář, 4. Cílová skupina), každá z uvedených kapitol se dělí na položky. 

b) Činnost lektorů/konzultantů/tvůrců odborného textu/tvůrců/(autorů) instruktážního 
videa lze hradit pouze z kapitoly č. 1. Osobní náklady. 

Lektor – činnost: přednášení na seminářích/workshopech/webinářích/kurzech 
a příprava podkladů a prezentací na semináře/workshopy/webináře/kurzy. 

Lektor dokládá výkaz práce, do kterého vykazuje výkon lektorování a případnou 
přípravnou činnost související s výkonem lektorování.  

Konzultant – činnost: konzultace (osobní, telefonická, e-mailem) a příprava 
podkladů ke konzultacím. 

Konzultant dokládá deník konzultací, do kterého vykazuje výkon konzultací 

a případnou přípravnou činnost související s výkonem konzultací.  
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c) Dále jsou z kapitoly č. 1 Osobní náklady hrazeny mzdové náklady ostatních 
pracovních pozic (administrativní pracovník, koordinátor, účetní, IT pracovník 
atd.). Náklady na činnost těchto pozic (mimo pozice lektor/konzultant/tvůrce 
odborného textu/tvůrce (autora) instruktážního videa) lze také hradit z kapitoly 
č. 3. Kancelář nebo č. 4 Cílová skupina, a to v případě nákupu služby, nikoliv 
mzdových nákladů. 

d) Z kapitoly č. 2. Cestovní náhrady lze hradit cestovní náhrady zaměstnanců, 
kterým jsou hrazeny osobní náklady z kapitoly č. 1. Osobní náklady (dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). 

12   Cílová skupina 

Cílová skupina musí splňovat podmínku mikropodniku, malého a středního podniku 
(MSP) působícího v odvětví zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh.  

a) Zemědělským produktem se rozumějí produkty uvedené v příloze I Smlouvy 
o fungování EU, s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury uvedených v příloze 
I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 – viz bod 16. 
Přílohy k bodu 12. Cílová skupina.  

b) Zemědělskou prvovýrobou se rozumí produkce produktů rostlinné a živočišné 
výroby uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, aniž by byly provedeny 
jakékoliv další operace měnící povahu těchto produktů. 

c) Zpracováním zemědělských produktů se rozumí jakékoliv upravení 
zemědělského produktu, jehož výsledkem je produkt, který je též zemědělským 
produktem, s výjimkou činností probíhajících v zemědělských podnicích 
a potřebných pro přípravu živočišných nebo rostlinných produktů k prvnímu 
prodeji. 

d) Uváděním zemědělských produktů na trh se rozumí přechovávání nebo 
vystavování produktu za účelem jeho prodeje, nabízení produktu k prodeji, 
dodávka produktu nebo jakýkoliv další způsob umístění produktu na trh 
s výjimkou prvního prodeje prvovýrobcem dalším prodejcům nebo zpracovatelům 
a veškerých činností souvisejících s přípravou produktu k tomuto prvnímu prodeji; 
prodej od prvovýrobce konečnému spotřebiteli se považuje za uvádění 
zemědělských produktů na trh, pokud k němu dojde v samostatných prostorách 
vyhrazených pro tento účel. 

e) Kategorizace na mikropodniky, malé a střední podniky se stanovuje dle nařízení 
Komise (EU) č. 702/2014, přílohy I. 

13   Plán činnosti 

Z dotačního programu 9.F.e. jsou podporovány aktivity, které budou zaměřeny na 
tyto oblasti:  

a) národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám, 

b) principy společné zemědělské politiky především plnění požadavků v rámci 
přímých plateb (Jednotná platba na plochu - SAPS, podpory pro mladé 
zemědělce, dobrovolné podpory vázané na produkci, greening, Povinné 
požadavky na hospodaření - PPH, Dobrý zemědělský a environmentální stav 
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půdy - DZES) a zemědělských registrů (Veřejný registr půdy - LPIS, Integrovaný 
registr zvířat - IZR, Registr sadů, Registr chmelnic apod.), 

c) jednotná žádost (metodická podpora k vyplňování žádosti), 

d) ochrana spotřebitelů z hlediska cílové skupiny (bezpečnost potravin), 

e) informace o zemědělské prvovýrobě, ekologickém zemědělství, 

f) informační podpora poradenského systému MZe, 

g) informační podpora transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe, 

h) informační podpora produktů resortní povahy z hlediska cílové skupiny, 

i) informační podpora související s krizovými opatřeními a dopady v souvislosti 
s výskytem koronaviru COVID - 19. 

V rámci plánu činnosti jsou podporovány následující aktivity: 

a) semináře a workshopy, webináře, kurzy (soubor učebních lekcí a přednášek), 
tyto aktivity lze zaměřit pouze na tyto oblasti: 

- národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám,  

- jednotná žádost (metodická podpora k vyplňování žádosti),  

- informační podpora poradenského systému MZe, 

b) konzultace (osobní, telefonické, e-mailem), 

c) informační podpora pro cílovou skupinu na webových stránkách 
žadatele/partnera, 

d) odborné a výukové materiály. Jedná se o odborné texty vytvořené zaměstnanci 
žadatele/partnera, například: pracovní sešit na workshop/webinář, skripta pro 
seminář/workshop/webinář/kurz, odborná tiskovina (časopis, noviny, brožura 
atd.), odborný článek atd., při dodržení pravidel citace. Nejedná se o pozvánky 
na seminář/workshop/webinář/kurz, prezentaci lektora na semináři/workshopu/ 
webináři/kurzu, převzaté materiály, převzaté články atd. Odborné a výukové 
materiály musí sloužit k přímému využití v praxi cílovou skupinou, 

e) instruktážní videa (umístěna na webových stránkách žadatele/partnera). 

Plán činnosti bude obsahovat: 

a) Seznam oblastí, ve kterých bude žadatel/partner činnosti vykonávat, včetně 
uvedení konkrétního způsobu naplnění. 

b) Přehled činností, které bude žadatel/partner vykonávat. Uvedeny budou pouze 
aktivity hrazené z prostředků dotačního programu 9.F.e.  

- specifikace seminářů /workshopů/webinářů/kurzů (název, stručný obsah), 

- vykonávaný typ konzultací (konzultace osobní/telefonické/e-mailem),  

- podrobný popis informační podpory pro cílovou skupinu na webových 
stránkách (včetně adresy webových stránek), 

- podrobný popis odborných a výukových materiálů (obsah, počet stran, počet 
kusů atd.), 

- specifikace instruktážních videí (název, stručný obsah). 

c) Finanční přehled a místo výkonu aktivit (předpokládané náklady, výčet krajů, ve 
kterých budou aktivity vykonávány). 
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14   Změny v plánu činnosti a rozpočtu 

Limity uvedené v bodě 5 Podmínky poskytnutí dotace, písmeno m) až q) dotace, 
nelze měnit podstatnou ani nepodstatnou změnou. 

V plánu činnosti a rozpočtu lze, za níže uvedených podmínek, provádět podstatné 
a nepodstatné změny.  

a) Podstatné změny  

Podstatné změny zasílá žadatel Fondu formulářem Fondu. 

O provedení následujících podstatných změn je žadatel povinen požádat Fond 
minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem realizace podstatné 
změny (v případě instruktážního videa je realizací míněno jejich umístění na webové 
stránky žadatele/partnera) prostřednictvím formuláře Fondu. V žádosti o podstatnou 
změnu bude provedená změna popsána. Podstatná změna nesmí být žadatelem 
provedena bez schválení Fondu (obdržení sdělení):  

- změna obsahu semináře/ workshopu/webináře/kurzu nebo instruktážního videa, 

- realizace semináře/workshopu/webináře/kurzu nebo instruktážního videa 
neuvedeného v žádosti o dotaci, 

- náhrada stávajícího partnera novým partnerem/doplnění nového partnera. 

b) Nepodstatné změny 

Bez předchozího souhlasu Fondu může žadatel provést pouze nepodstatné změny. 

O provedení nepodstatných změn je žadatel povinen informovat Fond v rámci zprávy 
o činnosti (v části nepodstatné změny). Ve zprávě o činnosti bude popsána 
provedená nepodstatná změna: 

- navýšení jednotlivých kapitol rozpočtu bez omezení (v rámci přesunu finančních 
prostředků mezi jednotlivými kapitolami), mimo kapitoly rozpočtu č. 3 Kancelář, 

- přesun finančních prostředků mezi položkami rozpočtu v rámci příslušné kapitoly, 

- změny oproti plánu činnosti předloženého v žádosti o dotaci, které se týkají 
seminářů/workshopů/webinářů/kurzů, konzultací, informační podpory 
prostřednictvím webových stránek, odborných a výukových materiálů, 
instruktážních videí, finančního přehledu a místa výkonu aktivit (v  případě,  že 
 se nejedná o podstatnou změnu). 

15   Zpráva o činnosti 

Zpráva o činnosti bude obsahovat: 

a) Zhodnocení plánu činnosti (vykazovány budou pouze aktivity, které jsou 
nárokovány k proplacení z dotačního programu 9.F.e.) 

- seznam oblastí, ve kterých žadatel/partner činnosti vykonával, včetně uvedení 
konkrétního způsobu naplnění (porovnání plánu a skutečné realizace),  

- specifikace seminářů/workshopů/webinářů/kurzů (uvedení data realizace, počtu 
účastníků dle prezenční listiny, uvedení nově realizovaných seminářů 
/workshopů/webinářů/kurzů),  

- vykonávaný typ konzultací (porovnání plánu a skutečné realizace),  

- popis informační podpory pro cílovou skupinu na webových stránkách (porovnání 
plánu a skutečné realizace), 
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- popis odborných a výukových materiálů (porovnání plánu a skutečné realizace), 
doložení odborných a výukových materiálů ve formátu pdf., 

- specifikace instruktážních videí (porovnání plánu a skutečné realizace), uvedení 
internetového odkazu, na kterém je instruktážní video umístěno. 

- finanční přehled a místo výkonu aktivit (uvedení požadavku na dotaci a výčet 
krajů, ve kterých byly aktivity vykonány). 

b) Uvedení případných nepodstatných změn, které byly provedeny. 

c) Celkové slovní hodnocení činnosti. Uvedení zásadních připomínek, dotazů 
a námětů týkajících se resortní problematiky, které žadatel/partner obdržel 
v souvislosti se svou činností. Podněty týkající se potřeb cílové skupiny, případně 
další návrhy a doporučení.  

16   Přílohy k bodu 12 Cílová skupina 

Příloha I. Smlouvy o fungování EU 

Číslo 
nomenklatury 

Název zboží 

Kapitola 1 Živá zvířata 

Kapitola 2 Maso a poživatelné droby 

Kapitola 3 Ryby, korýši a měkkýši 

Kapitola 4 Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med 

Kapitola 5  

05.04 Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části 

05.15 
Produkty živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata 
kapitol 1 nebo 3, nevhodná k lidské spotřebě 

Kapitola 6 Živé rostliny a květinářské produkty 

Kapitola 7 Jedlá zelenina, rostliny, kořeny a hlízy 

Kapitola 8 Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů 

Kapitola 9 Káva, čaj, koření, kromě maté (čísla 09.03) 

Kapitola 10 Obiloviny 

Kapitola 11 Mlýnské výrobky: slad, škroby, lepek, inulin 

Kapitola 12 
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna a plody, průmyslové a léčivé 
rostliny; sláma a pícniny 

Kapitola 13 
ex 13.03 

Pektin 

Kapitola 15  

15.01 
Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný nebo tavený 
drůbeží tuk 

15.02 Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, surový nebo tavený, též „premier jus“ 

15.03 
Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, a 
oleomargarin, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené  

15.04 Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované 

15.07 Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo rafinované 

15.12 
Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též rafinované, ale jinak 
neupravené 

15.13 Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky 

15.17 Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků 

Kapitola 16 Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů 

Kapitola 17  

17.01 Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu 
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17.02 
Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s přírodním medem); 
karamel 

17.03 Melasa, též odbarvená 

17.05 
Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně vanilkového cukru 
nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv s přísadou cukru v jakémkoli poměru 

Kapitola 18  

18.01 Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené 

18.02 Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady 

Kapitola 20 
Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z jiných rostlin nebo 
částí rostlin 

Kapitola 22  

22.04 
Hroznový mošt částečně zkvašený nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo 
zastaveno jinak než přidáním alkoholu 

22.05 
Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt z čerstvých hroznů, jehož kvašení 
bylo zastaveno přidáním alkoholu 

22.07 Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)  

ex 22.08 
ex 22.09 

Etylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, jakéhokoli obsahu alkoholu, 
získávaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I, vyjma destilátů, 
likérů a jiných lihových nápojů a složených lihových přípravků (tzv. 
koncentrované extrakty) pro výrobu alkoholických nápojů 

22.10 Stolní ocet a jeho náhražky 

Kapitola 23 Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo 

Kapitola 24 
24.01 

Nezpracovaný tabák, tabákový odpad 

Kapitola 45 
45.01 

Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na prach rozemletý 

Kapitola 54 
54.01 

Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný, avšak 
nespředený, koudel a odpad (včetně rozvlákněného materiálu) 

Kapitola 57 
57.01 

Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené, vochlované nebo jinak 
zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad (včetně rozvlákněného 
materiálu) 
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013  
 
PŘÍLOHA I  
 
PRODUKTY RYBOLOVU A AKVAKULTURY, NA NĚŽ SE VZTAHUJE SPOLEČNÁ 
ORGANIZACE TRHŮ  
 
Kód KN | Popis zboží 
  
(a) | 0301 | Živé ryby 
 
0302 | Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 
 
0303 | Ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 
 
0304 | Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené 
 
(b) | 0305 | Ryby sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo 
během uzení; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání 
 
(c) | 0306 | Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve 
slaném nálevu; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, 
sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k 
lidskému požívání 
 
0307 | Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení 
nebo ve slaném nálevu; vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, živí, čerství, chlazení, 
zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z vodních 
bezobratlých, jiných než korýšů, způsobilé k lidskému požívání 
 
(d) | Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 
nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání: 
 
Ostatní: 
 
Výrobky z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých; mrtvá zvířata kapitoly 3: 
 
05119110 | Odpad z ryb 
 
05119190 | Ostatní 
 
(e) | 12122000 | Chaluhy a jiné řasy 
 
(f) | Tuky a oleje a jejich frakce z ryb, též rafinované, avšak chemicky neupravené: 
 
150410 | Oleje z rybích jater a jejich frakce 
 
150420 | Tuky a oleje a jejich frakce z ryb, jiné než oleje z jater 
 
(g) | 160300 | Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních 
bezobratlých 
 
(h) | 1604 | Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích 
jiker 
 

aspi://module='EU'&link='32013R1379%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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(i) | 1605 | Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách 
 
(j) | Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak 
připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též 
připravený 
 
190220 | Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené: 
 
19022010 | Obsahující více než 20 % hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných 
vodních bezobratlých 
 
(k) | Moučky, šroty a pelety, z masa, drobů, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních 
bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání; škvarky: 
 
23012000 | Moučky, šroty a pelety, z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních 
bezobratlých 
 
(l) | Přípravky používané k výživě zvířat 
 
230990 | Ostatní: 
 
ex23099010 | Rozpustné výrobky z ryb 
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9.F.i.   Odborné konzultace 

1   Účel dotace  

Konzultační a metodická pomoc zemědělským podnikům v souladu s čl. 22 nařízení 
Komise (EU) č. 702/2014 a dále vlastníkům lesů a dalším správcům půdy v souladu 
s čl. 39 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 formou šíření informací při realizaci 
společné zemědělské politiky, transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe.  

2   Předmět dotace  

Podpora poradenství v zemědělství a lesnictví zaměřená na odborné konzultace 
formou telefonického, elektronického, písemného či osobního kontaktu na pracovišti 
konzultanta časově limitovaného (do 90 minut), které pomohou tazateli zodpovědět 
jednotlivý odborně zaměřený dotaz provozního charakteru.  

3   Žadatel  

a) Resortně orientované výzkumné ústavy, které mají v předmětu činnosti 
poradenství a jejichž zaměření na výzkum v oblasti resortní působnosti je 
převažující činností.  

b) Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární univerzita Brno.  

4   Dotace  

Forma dotace: Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).  

Výše dotace: do výše 100 % uznatelných nákladů (počet konzultačních hodin x 
zúčtovací hodinová sazba) souvisejících s konzultacemi maximálně však do výše:  

- 450 000 Kč/žadatele, u něhož se na řešení výzkumných projektů podílí 
maximálně 30 zaměstnanců.  

- 550 000 Kč/žadatele, u něhož se na řešení výzkumných projektů podílí 
minimálně 31 zaměstnanců.  

5   Podmínky poskytnutí dotace  

a) Konzultace se musí konat v termínu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.  

b) Žadatel musí doložit dvě žádosti o dotaci v termínech uvedených v bodě 6 
Termín příjmu žádostí o dotaci. První žádost o dotaci se dokládá v jiném termínu 
než doklady prokazující nárok na dotaci. Druhá žádost o dotaci se dokládá ve 
stejném termínu jako doklady prokazující nárok na dotaci. Žadatel musí doložit 
doklady související s realizací předmětu dotace v termínech uvedených v bodě 7 
Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci.  

c) Žadatel může od podání žádosti o dotaci až do vydání rozhodnutí svou žádost 
o dotaci změnit či upravit, nemůže ale navyšovat požadavek na objem finančních 
prostředků.  

d) Žadatel musí poskytovat tazatelům poradenství v oblasti zemědělství v souladu 
s čl. 22 nařízení Komise (EU) č. 702/2014, kteří jsou mikropodnik, malý či střední 
podnik dle definice uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 (viz bod 
2h), Část A, Obecné podmínky Zásad), a/nebo poradenství v oblasti lesnictví 
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v souladu s čl. 39 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 bez omezení velikosti 
podniku.  

e) Žadatel musí poskytovat odborné konzultace formou telefonického, 
elektronického, písemného či osobního kontaktu na pracovišti konzultanta.  

f) Kombinace uvedených forem konzultací v rámci jednoho, tj. stejného tazatele 
za den je možná, maximálně však do výše 90 minut za každou formu konzultace.  

g) Žadatel musí vést o poskytovaných odborných konzultacích Deník konzultací 
na formuláři Fondu.  

h) Žadatel může u stejného tazatele vedeného v Deníku konzultací poskytnout 
poradenství formou konzultací maximálně do výše 1500 EUR za období roku 
2023. Přepočítává se platným kurzem posledního pracovního dne dotačního 
období, tj. 30. 6. 2023, resp. 31. 12. 2023. 

i) Uzavření smlouvy s tazatelem musí být v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a uzavření nabídky je možno učinit ústně.  

j) Žadatel musí doložit Deník konzultací za měsíce I., II., III., IV., V., VI. roku 2023 
a za měsíce VII., VIII., IX., X., XI., XII. roku 2023 v termínech uvedených v bodě 7 
Termín příjmu dokladů.  

k) V dílčích zprávách žadatel musí uvést zvlášť pro oblast zemědělství a oblast 
lesnictví celkový počet konzultací včetně celkového počtu konzultačních hodin 
a minut, použité formy konzultací včetně jejich počtu, obsahové zaměření dotazů, 
finanční přehled zjištěný z počtu konzultačních hodin/minut a hodinové zúčtovací 
sazby.  

l) Žadatel doloží zvlášť dílčí zprávy za měsíce I., II., III., IV., V., VI. roku 2023 a za 
měsíce VII., VIII., IX., X., XI., XII. roku 2023 v termínech uvedených v bodě 7 
Termín příjmu dokladů.    

m) Žadatel doloží s druhou dílčí zprávou i celkovou souhrnnou zprávu, ve které musí 
uvést zmapování kritických oblastí a činností ve výrobní praxi v resortu, za rok 
2023 v termínu od 3. 1. 2024 do 15. 1. 2024.  

6   Termín příjmu žádostí o dotaci  

Příjem první žádosti o dotaci pro rok 2023 začíná 1. 12. 2022 a končí 31. 12. 2022. 

Příjem druhé žádosti o dotaci pro rok 2023 začíná 3. 1. 2024 a končí 15. 1. 2024.  

První žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace.  

V případě pozdního podání 2. žádosti o dotaci se krácení uvedené v části A, čl. 2, 
písm. p) neuplatní a žádost bude zamítnuta.  

7   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci  

Příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci:  

- od 1. 7. 2023 do 15. 7. 2023 za měsíce I., II., III., IV., V., VI. roku 2023,  

- od 3. 1. 2024 do 15. 1. 2024 za měsíce VII., VIII., IX., X., XI., XII. roku 2023.  

Doklady prokazující nárok na dotaci musí být podány po ukončení realizace 
předmětu dotace.  
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8   Doklady prokazující nárok na dotaci  

a) Deník konzultací a první dílčí zpráva o konzultacích za měsíce I., II., III., IV., V., 
VI. roku 2023 doložené v termínu uvedeném v bodě 7 Termín příjmu dokladů.  

b) Deník konzultací, druhá dílčí zpráva o konzultacích za měsíce VII., VIII., IX., X., 
XI., XII. roku 2023 a celková souhrnná zpráva v termínu uvedeném v bodě 7 
Termín příjmu dokladů. 
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9.F.m.   Demonstrační farmy 

1   Účel dotace 

Konzultační a metodická pomoc zemědělským podnikům prostřednictvím sdílení 
zkušeností, transferem informací o nejnovějších poznatcích a technologiích a jejich 
využití v oblasti precizního zemědělství, dále šířením informací o opatřeních 
Programu rozvoje venkova a o aktuálních problémech při realizaci společné 
zemědělské politiky. 

Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny. 

2   Předmět dotace 

Podpora předávání znalostí v zemědělství zaměřená na pomoc zemědělským 
subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných 
způsobů hospodaření, například postupů a technologií snižujících vodní a větrnou 
erozi, nadměrné utužování půdy, využitelnosti technologií precizního zemědělství 
v agrotechnických postupech, postupů přispívajících k zadržování vody v krajině 
nebo prezentujících opatření k přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění jejích 
dopadů, integrovanou ochranu rostlin a ekologické zemědělství. Kritéria pro výběr 
a hodnocení projektů, předkládaných na MZe (garanta MZe), budou obsažena ve 
Výzvě k podávání projektů pro rok 2023. 

3   Žadatel 

Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká 
v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů, který byl vybrán výběrovou komisí ustanovenou MZe 
pod č.j.: 7524/2017-MZE-10052. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: do 1 000 000 Kč na žadatele na základě nákladů doložených 
na formuláři k dokladům prokazujícím nárok na dotaci. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Žadatel se bude ve své činnosti řídit schváleným plánem činnosti na příslušný rok 
v souladu s projektem schváleným Výběrovou komisí. 

b) Žadatel po podání žádosti o dotaci nesmí navyšovat požadavek na objem 
finančních prostředků. 

c) Dotaci je možné čerpat pouze na předměty dotace uvedené v žádosti o dotaci, 
které byly schválené Výběrovou komisí 

d) Žadatel je povinen předložit prezenční listiny na formuláři Fondu pro každou 
demonstrační akci zvlášť. 

e) Žadatel je povinen podat pozvánku na demonstrační akci (na den otevřených 
dveří a na skupinovou akci) minimálně 7 dnů před jejím konáním prostřednictvím 
Portálu farmáře Fondu. V případě skupinové akce je možné zkrátit oznamovací 
lhůtu (7 dnů před konáním akce), pokud je tato zorganizována operativně, např. 
z důvodu rychlého zásahu proti škůdci, reakce na aktuální meteorologické jevy 
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apod. V případě, že nebude pozvánka zaslána v požadovaném termínu, bude 
dotace na akci krácena na 80 % původní výše. 

f) Žadatel zajistí, že každá demonstrační akce tematicky odpovídá zaměření 
demonstrační farmy a schválenému projektu. Na počátku každé demonstrační 
akce organizátor informuje účastníky, že akce probíhá za podpory MZe v rámci 
dotačního programu 9.F.m. 

g) Žadatel zajistí, aby demonstrační akce v rámci dotačního programu 9.F.m. nebyla 
pořádána v rámci jiné akce případně společně s jinou akcí financovanou z jiných 
zdrojů. Pokud se jedná o akce v rámci DP 9.F.m., je možné, aby probíhaly 
v jeden den. 

h) Žadateli nevzniká automaticky nárok na dotaci ani v případě projektu 
schváleného Výběrovou komisí. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

Příjem žádosti o dotaci začíná 1. 3. 2023 a končí 31. 3. 2023. 

6a   Motivační účinek 

Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace. 

7   Přílohy k žádosti o dotaci 

Plán činnosti na příslušný rok v souladu s projektem schváleným Výběrovou komisí 
na formuláři Fondu. 

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 10. 2023 a končí 
15. 11. 2023. 

Doklady prokazující nárok na dotaci musí být podány po ukončení realizace 
předmětu dotace. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s předmětem dotace včetně dokladů prokazujících uhrazení skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů (např. výpis z bankovního účtu, doklad 
o platbě v hotovosti). V rámci předmětu dotace 9.F.m.5. musí být z dokladu 
o úhradě uskutečněné převodem z bankovního účtu zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z dokladů o úhradě uskutečněné v hotovosti musí být 
zřejmé, že úhradu provedl žadatel (příjmový/výdajový doklad). 

b) Prezenční listinu pro každou demonstrační akci zvlášť v rámci předmětu dotace 
9.F.m.2. a 9.F.m.4. 

c) Deník konzultací na formuláři Fondu v rámci předmětu dotace 9.F.m.3. 

d) Ukázky informačních a propagačních materiálů (letáky, odborný tisk, webové 
stránky, televize apod.) v rámci předmětu dotace 9.F.m.6. 

e) Přílohy uvedené v bodě 9 písm. a) až d) budou dokládány v termínu příjmu 
dokladů uvedeném v bodě 8 prostřednictvím Portálu farmáře Fondu. 
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10   Zpřesnění předmětu dotace 

Konečným příjemcem podpory, tedy účastníkem demonstračních akcí, musí být 
fyzická osoba podnikající v zemědělské prvovýrobě nebo zástupce právnické osoby 
podnikající v zemědělské prvovýrobě. Tato fyzická či právnická osoba musí být 
uvedena v Evidenci zemědělského podnikatele. 

9.F.m.1. Příprava demonstračních ploch – příprava a údržba demonstračních ploch 
během roku. Suma 50 000 Kč/ha je normativní, přičemž maximální podporovaná 
plocha je 3 ha. Podpora může být vyplacena pouze na přípravu či údržbu plochy, 
která je provedena v přímé souvislosti s realizací demonstrační akce. Tyto náklady 
budou proplaceny s ostatními položkami po ukončení demonstračních akcí. 

9.F.m.2. Den otevřených dveří – obdoba „Polních dnů“, prezentace farmy a systému 
hospodaření, půdoochranných technologií, využití principů precizního zemědělství, 
využití moderních technologií apod., spolupráce s výzkumnými organizacemi. Suma 
100 000 Kč je normativní pro uspořádání 1 takovéto akce. Dokládá se prezenční 
listina. Minimální počet účastníků dne otevřených dveří je 10 zemědělců nebo 
zástupců různých zemědělských subjektů (IČO). V případě nesplnění minimálního 
počtu účastníků nebude den otevřených dveří uznán. 

9.F.m.3. Demonstrační akce individuální - V rámci individuální činnosti bude 
připraven odpovědný pracovník (nebo i externí poradce) odpovídat na dotazy 
a konzultovat problematiku péče o půdu se zájemci. Forma konzultace může být 
osobní, e-mailem nebo telefonicky. Suma 50 000 Kč je normativní, podmínkou je 
uskutečnit minimálně 20 individuálních akcí na demonstrační farmě během roku. 
V případě, že bude tato podmínka splněna, bude uznáno 100 % z celkové částky. 
V případě, že žadatel nedoloží splnění minimálního stanoveného počtu akcí, bude 
dotace krácena tak, že v případě uskutečnění 10 – 19 akcí bude uznáno 50 % 
z celkové částky, a při uskutečnění 0 – 9 akcí nebudou individuální akce uznány. 
Dokládá se vyplněným deníkem konzultací. Za jednu individuální akci se považuje 
jednorázové předání informací (jedna konzultace) pro 1 subjekt (IČO). Počet 
konzultací pro jeden subjekt není omezen. 

9.F.m.4. Demonstrační akce skupinová - Skupinové konzultace budou zaměřeny 
na detailnější diskusi ke zvolenému tématu, kdy se předpokládá nutná příprava 
odpovědného pracovníka, případně i externího poradce. Suma 50 000 Kč 
je normativní, podmínkou je uskutečnit minimálně 5 skupinových akcí během roku. 
V případě, že bude tato podmínka splněna, bude uznáno 100 % z celkové částky. 
V případě, že žadatel nedoloží splnění minimálního stanoveného počtu konzultací, 
bude dotace krácena tak, že v případě uskutečnění 4 akcí bude uznáno 50 % 
z celkové částky, a v případě, že bude uskutečněno od 0 – 3 akcí nebudou 
skupinové akce uznány. Dokládá se prezenční listina. Za jednu skupinovou akci 
se považuje předání informací pro 3 a více subjektů současně (IČO). 

9.F.m.5. Služby výzkumných pracovníků při pořádání dnů otevřených dveří 
a skupinových akcí – Jedná se o způsobilé náklady spojené s aktivní účastí 
výzkumných pracovníků, například prezentací výsledků výzkumných projektů, 
oborným výkladem atd. Maximální dotace je 50 000 Kč na žadatele za rok. Výše 
způsobilých nákladů na základě prokázaných nákladů do výše limitu, doložením 
faktur, nebo smluv (např. dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) 
a dokladů o úhradě. Mzdové náklady budou prokazovány na formuláři Fondu 
a dokládány přílohami prostřednictvím Portálu farmáře Fondu. 
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9.F.m.6. Informační materiály a propagace - Letáky k demonstrační činnosti, 
pozvánky na demonstrační akce, informační a propagační tiskoviny, články v tisku, 
inzeráty, propagační předměty, propagační video na webu, TV zemědělec apod. 
Výše dotace je 50 000 Kč na žadatele za rok. Žadatel doloží minimálně dva různé 
typy informačních materiálů, kterými byly prezentovány aktivity demonstrační farmy 
v rámci schváleného plánu činností na příslušný rok. 
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9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách 
v zahraničí  

1   Účel dotace 

Podpora účasti vystavovatelů na mezinárodních zemědělských, potravinářských, 
lesnických a zahradnických veletrzích a výstavách v zahraničí prezentujících výrobky 
z odvětví:  

- zemědělství - včetně genetického materiálu, 
- potravinářství, 
- krmivářství - včetně tzv. „pet food“, 
- zemědělské techniky a technologií pro rostlinnou a živočišnou výrobu 

a technologií pro chov, 
- veterinárních přípravků a léčiv pro hospodářská i domácí zvířata, 
- rybolovu a akvakultury,  
- výroby závlahových zařízení, strojů pro potravinářskou výrobu, lesnické techniky, 

zahradnické techniky, 
- loveckých zbraní, střeliva a optiky a zprostředkování poplatkových lovů na území 

ČR,  
- precizního zemědělství v sektoru agropotravinářském, lesnickém 

a vodohospodářském (služby technologie, software a aplikace pro digitalizaci 
v zemědělství, GPS a mapové systémy, stroje a přístroje využívající technologií 
precizního zemědělství). 

2   Předmět dotace 

Úhrada pronájmu výstavní plochy, nákladů na výstavbu stánku, nákladů na cestovní 
výlohy, registračních poplatků subjektům účastnícím se zahraničních veletrhů 
a výstav včetně digitálních či virtuálních veletrhů/výstav (zemědělských, 
potravinářských, lesnických a zahradnických). 

3   Žadatel 

Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba podnikající na území České republiky 
a další organizace: 

a) uvádějící vlastní výrobky/produkty na trh,  
b) zprostředkovávající prodej a uvádění výrobků/produktů na trh subjektů 

uvedených v bodu 3 písmeno a) (na základě dokladu mezi žadatelem 
a výrobcem/zpracovatelem prokazující ujednání o spolupráci, zastupování nebo 
zprostředkování prodeje výrobků/produktů nebo jejich uvádění na trh). 

Žadatelům bude podpora poskytována v režimu de minimis podle nařízení Komise 
(EU) č. 1407/2013 vyjma žadatelů v odvětví rybolovu a akvakultury, kterým bude 
podpora poskytována v režimu de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 717/2014. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: 

a) v případě účasti na společném stánku MZe (oficiální expozice ČR, seznam 
zahraničních veletrhů a výstav s oficiální expozicí MZe je uveden na webových 
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stránkách MZe www.eagri.cz – Proexportní okénko), maximálně do výše 100 % 
skutečně vynaložených uznatelných nákladů: 

- úhrada nájmu výstavní plochy včetně technických sítí a internetu, maximálně 
do výše 60 000 Kč na žadatele a na veletrh/výstavu,  

- úhrada nákladů na cestovní výlohy letecky pouze do zemí mimo EU (pouze 
přímá nebo přestupní zpáteční letenka v ekonomické třídě do místa konání 
veletrhu/výstavy pro jednoho zástupce účastnící se společnosti včetně 
letištních tax a servisních poplatků), maximálně do výše 30 000 Kč, 

- úhrada registračního poplatku v celé výši na žadatele a na veletrh/výstavu 
(vyjma poplatku Auma Fee), 

b) v případě účasti na veletrhu/výstavě s vlastním samostatným stánkem, 
maximálně do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů: 

- úhrada nákladů na pronájem výstavní plochy a na stavbu stánku včetně 
technických sítí a připojení k internetu do maximální výše 160 000 Kč (na 
žadatele a na veletrh/výstavu), 

- úhrada nákladů na cestovní výlohy letecky pouze do zemí mimo EU (pouze 
přímá nebo přestupní zpáteční letenka v ekonomické třídě do místa konání 
veletrhu/výstavy pro jednoho zástupce účastnící se společnosti včetně 
letištních tax a servisních poplatků), maximálně do výše 30 000 Kč, 

- úhrada registračního poplatku v celé výši na žadatele a na veletrh/výstavu 
(vyjma poplatku Auma Fee),  

c) v případě účasti na digitálním či virtuálním veletrhu/výstavě, maximálně do 
výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů:  

- úhrada registračního poplatku při účasti na digitálních či virtuálních 
veletrzích/výstavách (zahrnujícího digitální platformu či kompaktní 
marketingové služby) do výše 80 000 Kč na žadatele a na veletrh/výstavu. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznat lze účast na veletrzích/výstavách konaných v období od 1. 6. 2022 
a ukončených nejpozději 31. 5. 2023. 

b) Dotaci nelze poskytnout žadatelům, kteří prezentované výrobky pouze dováží ze 
zahraničí a na území ČR pouze balí nebo přebalují bez dalšího zpracování.  

c) Žadatel podává pouze jednu žádost o dotaci za všechny veletrhy/výstavy. 

d) Dotaci lze poskytnout jednomu žadateli pouze na účast na maximálně 6 
veletrzích/výstavách včetně digitálních či virtuálních v období dle bodu 5 
písmeno a).  

e) Dotaci lze poskytnout v rámci jednoho státu na veletrh/výstavu stejného názvu 
pouze v jednom městě, pokud se veletrh/výstava koná na více místech v rámci 
jednoho státu.  

f) Dotaci lze poskytnout žadateli pouze na jeden stánek v rámci jednoho 
veletrhu/výstavy, nikoliv na dva a více. 

g) Dotaci nelze poskytnout na účast na veletrhu/výstavě organizované s finanční 
podporou Státního zemědělského intervenčního fondu, agentury Czech Trade či 
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v rámci Projektů na podporu ekonomické diplomacie Ministerstva zemědělství 
(PROPED). 

h) Žadatel, který se zúčastnil veletrhu/výstavy ve vlastním samostatném stánku, 
musí prokázat účel dotace doložením fotografie min. jednoho vystavovaného 
produktu a dále prokázat účast na veletrhu/výstavě doložením přihlášky k účasti 
na veletrhu/výstavě nebo katalogu vystavovatelů a fotodokumentací stánku (1 - 2 
fotografie), ze které bude patrné viditelné označení stánku: 

I. názvem státu a vlajkou ČR (rozměry cca 100 x 50 cm), 

II. logem Ministerstva zemědělství a kontaktními údaji - www.eagri.cz (rozměry 
cca 50 x 30 cm). 

i) Žadatel, který se zúčastnil digitálního či virtuálního veletrhu/výstavy, musí 
prokázat účast na digitálním či virtuálním veletrhu/výstavě doložením přihlášky 
k účasti na veletrhu/výstavě, printscreenu obrazovky hlavní www stránky 
veletrhu/výstavy, printscreenu obrazovky vizualizace virtuálního stánku firmy 
s viditelným označením názvu firmy nebo printscreen obrazovky s profilem firmy 
v přehledu vystavovatelů a printscreen obrazovky s prezentovanými výrobky.  

j) V případě, že bude veletrh/výstava zrušena rozhodnutím příslušné veletržní 
správy či MZe v důsledku vyšší moci či zájmu státu a nebude-li se z tohoto 
důvodu žadatel o dotaci akce účastnit, budou žadateli částečně uhrazeny 
skutečně vynaložené náklady na účast na zahraniční akci i v případě, že 
se neuskuteční. Za zrušení je považováno zrušení klasického veletrhu/výstavy 
s fyzickou přítomností osob bez náhrady nebo bude-li nahrazen digitální 
či virtuální formou. Jedná se o náklady uvedené v bodu 4 Dotace s výjimkou 
úhrady nákladů na cestovní výlohy. Tuto skutečnost je nutné doložit čestným 
prohlášením o neúčasti na zahraniční akci z důvodu jejího zrušení na formuláři 
Fondu včetně potvrzení o zrušení akce (potvrzení od veletržní správy či MZe, 
případně printscreen obrazovky veletrhu s informací o zrušení veletrhu/výstavy), 
na kterém bude uvedeno datum rozhodnutí o ukončení akce, a čestným 
prohlášením na formuláři Fondu, že uhrazené náklady nebyly zpětně vráceny 
žadateli. Uznat lze platby za skutečně vynaložené náklady, které byly žadatelem 
provedeny nejpozději v den, kdy bylo rozhodnuto o ukončení akce. 

k) V případě, že dojde ke zrušení klasického veletrhu/výstavy s fyzickou účastí 
vystavovatelů a tento je nahrazen digitálním či virtuálním veletrhem/výstavou, 
může žadatel uplatnit nárok pouze na jednu z těchto forem (buď na zrušený 
veletrh/výstavu, nebo na náhradní digitální či virtuální formu). Dotaci nelze 
uplatnit vícekrát na jeden veletrh/výstavu.  

6   Termín příjmu žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem žádosti o dotaci a formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci je 
od 1. do 30. 6. 2023 prostřednictvím Portálu farmáře Fondu.  

Příjem žádostí o dotaci a formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci pro 
následující dotační období (pro rok 2024) bude od 1. do 30. 6. 2024 prostřednictvím 
Portálu farmáře Fondu. 

7   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s předmětem dotace - účetní/daňové doklady, faktury za:  



128 

- registrační poplatek (vyjma poplatku Auma Fee), 
- pronájem výstavní plochy,  
- výstavbu stánku, 
- cestovní výlohy. 

Za doklad prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady nelze považovat 
vnitropodnikový účetní/daňový doklad, ale pouze účetní/daňový doklad od 
externích dodavatelů nebo veletržní/výstavní správy.  

b) doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
souvisejících s realizací předmětu dotace (např. výpis z bankovního účtu, doklad 
o platbě v hotovosti),  

Z dokladu o úhradě uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, 
že bankovní účet je ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu 
musí být zřejmé, že úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

c) kurzovní lístek s devizovým kurzem příslušné měny platným v den odečtu 
částky z bankovního účtu žadatele (kurz ČNB nebo kurz banky žadatele) pokud 
je platba provedena v jiné měně než CZK,  

d) žadatel bod 3 písmeno b) doloží doklad - dohodu nebo jiný smluvní dokument 
mezi žadatelem a výrobcem/zpracovatelem dle bodu 3 písmeno a) prokazující 
spolupráci, zastupování nebo zprostředkování prodeje výrobků/produktů nebo 
jejich uvádění na trh,  

e) neautorizovaný - prostý překlad dokladů v případě doložení faktur a dokumentů 
v cizím jazyce, 

f) čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis, které se dokládá 
prostřednictvím Portálu farmáře Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové 
přílohy“),  

g) žadatelé, kteří se zúčastnili veletrhu/výstavy vlastním samostatným stánkem, 
dále doloží:  

- přihlášku k účasti na veletrhu/výstavě nebo katalog vystavovatelů, 
- fotodokumentaci dle bodu 5 písmeno h), 

h) žadatelé, kteří se zúčastnili digitálního či virtuálního veletrhu/výstavy, dále doloží: 

-  přihlášku k účasti na veletrhu/výstavě,  
-  printscreeny obrazovky dle bodu 5 písmeno i). 

8   Seznam neuznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace 

a) náklady vzniklé na konferencích (vyjma konferencí, jejichž součástí je klasická 
výstavní prezentace formou výstavních stánků), farmářských akcích, street food 
festivalech, přehlídkách a prezentačních akcích, bazarech apod., 

b) zahraniční DPH,  

c) pojištění letenky, náklady na změnu rezervace letenky a parkování na letišti, 
náklady na rezervaci sedadel a přepravu zavazadel, cestovní pojištění, vystavení 
víz. 



129 

9.I. Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství 

1   Účel dotace  

Zvýšení funkčnosti, technického vybavení a obsluhy vodních děl za účelem 
zkvalitnění podmínek pro zajištění výuky v oboru rybářství.  

2   Předmět dotace  

9.I.a. Budování, rekonstrukci a modernizaci výpustí, bezpečnostních přelivů, sjezdů, 
lovišť a kádišť.  

9.I.b. Budování a úpravy rozvodných objektů, manipulačních lávek, vývarů 
a opevnění hrází.  

9.I.c. Nákup dopravních prostředků, strojů, nářadí a technologických linek určených 
k obsluze vodních děl.  

3   Žadatel  

Střední škola zaměřená na výuku rybářství zapsaná v rejstříku škol a školských 
zařízení dle § 141 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
která k výuce využívá vlastní vodní díla nebo vodní díla, která jsou majetkem 
zřizovatele školy, svěřená do správy zřizovací listinou.  

Školní výrobní podnik (účelové zařízení) zabývající se chovem ryb, zapsaný 
v rejstříku škol a školských zařízení § 141 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.  

Žadatel může být příspěvková organizace.  

4   Dotace  

Forma dotace: dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dříve 
investiční). Výše dotace: do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů dle 
doloženého projektu. Podpora bude poskytována v režimu de minimis podle nařízení 
Komise (EU) č. 717/2014.  

5   Podmínky poskytnutí dotace  

a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné v období ode dne následujícího 
po dni podání žádosti o dotaci do 31. 10. 2023.  

b) Žadatel předloží na formuláři Fondu projekt, který musí obsahovat popis 
výchozího stavu technického a výrobního vybavení podniku, informace 
o investicích spojených s modernizací podniku v předchozích letech a popis 
plánované investice. Společně s doklady prokazujícími nárok na dotaci doloží 
žadatel na formuláři Fondu zdůvodnění výběru dodavatele.  

c) Nemovitosti a pozemky, kterých se týká předmět dotace, musí být ve vlastnictví 
žadatele/příjemce dotace, nebo musí žadatel/příjemce dotace prokázat oprávnění 
k užívání pozemku od data podání žádosti o dotaci do 31. 12. 2028.  

d) V případě, že bude předmět dotace realizován v pronajaté/na propachtovaném 
nemovitosti/pozemku, musí žadatel/příjemce dotace prokázat oprávnění k užívání 
nemovitosti/pozemku od data podání žádosti o dotaci do 31. 12. 2028. Žadatel 
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doloží nájemní/pachtovní smlouvu nebo jiný doklad prokazující oprávnění 
k užívání nemovitosti/pozemku na dobu určitou minimálně do 31. 12. 2028 nebo 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let.  

e) Žadatel/příjemce dotace musí s dotovaným majetkem hospodařit od data příjmu 
dokladů prokazujících nárok na dotaci do 31. 12. 2028. Za nesplnění podmínky 
se nepovažuje zásah vyšší moci nebo mimořádných okolností. Případy zásahu 
vyšší moci nebo mimořádných okolností musí žadatel/příjemce dotace 
bezodkladně oznámit.  

6   Termín příjmu žádostí o dotaci  

Příjem žádostí o dotaci začíná 1. 4. 2023 a končí 30. 4. 2023.  

7   Přílohy k žádosti o dotaci  

a) Nájemní/pachtovní smlouva nebo jiný doklad prokazující oprávnění k užívání 
nemovitosti/pozemku od data podání žádosti o dotaci do 31. 12. 2028 v případě, 
že předmět dotace bude realizován v pronajaté/na propachtovaném 
nemovitosti/pozemku.  

b) Písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí/pozemků týkajících se předmětu 
dotace se záměrem realizovat předmět dotace. Souhlas musí být vydaný 
nejpozději k datu podání žádosti o dotaci a trvat minimálně do 31. 12. 2028. 
Souhlas nesmí být starší 3 měsíců k datu podání žádosti. Nedokládá se při 
pořízení strojů nebo dopravních prostředků, které nejsou pevně instalovány na 
pozemku nebo v budově.  

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci  

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 6. 2023 a končí 
31. 10. 2023.  

9   Doklady prokazující nárok na dotaci  

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s předmětem.  

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů (např. 
výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem.  



131 

9.J. Zlepšování praktické výuky ve včelařství 

1   Účel  

Podpora praktické výuky ve včelařství spojená s prezentací různých včelařských 
technologií v podmínkách velkoprovozu a maloprovozu.  

2   Předmět dotace  

Sazba na jedno včelstvo využívané pro výuku, jedno stanoviště využívané pro výuku, 
jeden doplňkový včelařský provoz využívaný pro výuku. Vzdělávání bude zajištěno 
formou studijního oboru včelař (41-51-H/02). Finanční prostředky nesmí být využity 
k hospodářské činnosti.  

3   Žadatel  

Subjekt, který soustavně vyučuje studijní obor včelař (41-51-H/02) podle nařízení 
vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a který je zároveň 
autorizovanou osobou pro udělení certifikátu profesní kvalifikace „Chovatel včel“ 
a „Zpracovatel včelích produktů“ podle § 17 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb., 
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů 
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.  

4   Dotace  

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).  

Výše dotace:  

a) do 3 000 Kč na jedno včelstvo využívané pro výuku,  

b) do 200 000 Kč na provoz a údržbu jednoho stanoviště využívaného pro výuku, 

a) do 100 000 Kč na provoz jednoho doplňkového včelařského provozu 
využívaného pro výuku.  

5   Podmínky poskytnutí dotace  

a) Celkový počet včelstev evidovaný žadatelem k 1. 9. 2023 podle § 80 odst. 1 a 2 
vyhlášky č. 136/2004 Sb. využívaných pro výuku nesmí být nižší než 200.  

6   Termín příjmu žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci  

Příjem začíná 1. 9. 2023 a končí 30. 9. 2023.  
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10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací 

1   Účel dotace 

Zlepšení efektivnosti a odborné úrovně činnosti nevládních organizací formou 
podpory integrace v rámci EU. 

2   Předmět dotace 

Podpora vstupu, členství, zastoupení členství a činnosti českých stavovských 
agrárních nevládních organizací případně jejich řádných nebo přidružených členů 
v mezinárodních nevládních organizacích (podpora rozvoje demokratické občanské 
společnosti) a orgánech a organizacích Evropské unie, za které se v rámci tohoto 
dotačního programu pro rok 2023 považují: 

a) mezinárodní nevládní organizace: 

- Konfederace mladých farmářů (CEJA), 

- Evropská konfederace zemědělských producentů (COPA), včetně její platformy 
GEOPA-COPA, 

- Všeobecný výbor pro zemědělské družstevnictví EU (COGECA), 

- Association for Innovative Farming (AIF), 

- FoodDrinkEurope, 

- Konfederace evropských vlastníků lesů (CEPF), 

- Evropská federace obecních lesů (FECOF), 

- Evropská federace chovatelů ryb (FEAP), 

- Evropská asociace lesních školek (EFNA), 

- Evropská semenářská asociace (Euroseeds), 

- Evropská školkařská asociace (ENA), 

- Asociace evropských regionů horských oblastí (EUROMONTANA), 

- Sdružení evropských vinařských regionů (AREV), 

- IFOAM Organics Europe, 

- IPIFF (International Platform of Insects for Food and Feed),  

- Mezinárodní asociace zahradnických producentů (AIPH), 

- Organizace evropských vlastníků půdy (ELO), 

- Farm Europe, 

- FLORINT, 

b) orgány a organizace Evropské unie: 

- Evropská komise, 

- Evropský parlament, 

- Evropský hospodářský a sociální výbor, 

- Výbor regionů. 

3   Žadatel 

Česká stavovská agrární nevládní organizace s významnou celostátní působností 
v zemědělsko-potravinářském komplexu, s minimální dobou registrace 2 roky k datu 
podání žádosti o dotaci a minimálním počtem 150 členů (PO i FO; u kolektivních 
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členů se započítávají jejich jednotliví členové), která je členem ve vyjmenovaných 
mezinárodních organizacích dle bodu 2 Předmět dotace písm. a). 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: 

10.D.1. 100 % nákladů na členské příspěvky ve vyjmenovaných mezinárodních 
organizacích, 

10.D.2. do 17 000 Kč na realizované jednání ve vyjmenovaných mezinárodních 
organizacích a orgánech a organizacích Evropské unie za 1 osobu na 1 jednací den 
s dopravou do zahraničí a zpět, 

10.D.3. do 6 000 Kč na realizované jednání ve vyjmenovaných mezinárodních 
organizacích a orgánech a organizacích Evropské unie za 1 osobu na 1 jednací den 
bez dopravy do zahraničí a zpět, 

10.D.4. do 12 000 Kč na realizované jednání ve vyjmenovaných mezinárodních 
organizacích a orgánech a organizacích Evropské unie za 1 osobu na 1 jednací den 
při zastoupení mandatářem. Sazba se vztahuje i na videokonference mimo území 
ČR. Sazba dotace se poměrně krátí v případě, že jeden mandatář zastupuje na 
jednom jednání více žadatelů,  

10.D.5. do 3 000 Kč na realizované jednání ve vyjmenovaných mezinárodních 
organizacích a orgánech a organizacích Evropské unie za 1 osobu na 1 jednací den 
formou videokonference. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Žadatel musí mít minimálně 150 řádných nebo přidružených členů (FO i PO, 
v případě kolektivního člena se započítávají jeho jednotliví řádní nebo přidružení 
členové). 

b) Jednání se musí konat v termínu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. 

c) Žadatel od podání 1. žádosti nesmí navyšovat požadavek na objem finančních 
prostředků. Celkový požadavek na dotaci pro rok 2023 za jednotlivé předměty 
dotace žadatel uvede v 1. žádosti. 

d) Jedno realizované jednání lze uhradit maximálně 2 účastníkům za žadatele. 

e) V rámci jedné dopravy do zahraničí (tam a zpět) a zároveň více dnů jednání bude 
sazba dotace s dopravou uznána za první den jednání a za zbylé dny jednání 
bude uznána sazba dotace bez dopravy. V rámci jednání lze uznat účast na 
exkurzi, která je součástí daného jednání.  

f) Žadatel musí doložit 4 žádosti o dotaci v termínech uvedených v bodě 6 Termín 
příjmu žádostí o dotaci Žádost o dotaci se dokládá ve stejném termínu jako 
doklady prokazující nárok na dotaci. Žadatel musí s 1. žádostí o dotaci doložit 
povinné přílohy uvedené v bodě 7 Přílohy k 1. žádosti o dotaci. K 2. - 4. žádosti 
o dotaci se povinná příloha nedokládá. Žadatel musí doložit doklady prokazující 
účast na jednání a doklady prokazující dopravu na jednání v termínech 
uvedených v bodě 8 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci. 
Žadatel může doklady prokazující účast na jednání, doklady prokazující dopravu 
na jednání a doklady prokazující zaplacení členského příspěvku ve 



134 

vyjmenovaných mezinárodních organizacích za předešlé měsíce, které nedoložil 
v daných termínech, doložit pouze v posledním termínu od 3. 1. 2024 do 
15. 1. 2024. 

g) V případě, že nebudou po skončení dotačního období vyčerpány veškeré 
finanční prostředky alokované pro tento dotační program, může být všem 
žadatelům vyplacen v rozsahu jejich oprávněných nároků poměrný doplatek. 

h) Jako jednání nelze uznat webináře, workshopy a semináře. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

- Příjem 1. žádosti o dotaci začíná 1. 4. 2023 a končí 15. 4. 2023. 

- Příjem 2. žádosti o dotaci začíná 1. 7. 2023 a končí 15. 7. 2023. 

- Příjem 3. žádosti o dotaci začíná 1. 10. 2023 a končí 15. 10. 2023. 

- Příjem 4. žádosti o dotaci začíná 3. 1. 2024 a končí 15. 1. 2024. 

V případě pozdního podání 2., 3., 4. žádosti o dotaci se krácení uvedené v části A, 
čl. 2, písm. p) neuplatní a žádost bude zamítnuta. 

7   Přílohy k 1. žádosti o dotaci: 

a) Doklad prokazující počet členů žadatele, který by měl obsahovat minimálně: 

1. identifikační údaje člena, 

2. kontaktní údaje člena, 

3. kontaktní osobu, 

4. v případě kolektivního člena počet jeho členů. 

b) Potvrzení vystavené mezinárodní nevládní organizací, že žadatel případně jeho 
řádný nebo přidružený člen je řádným nebo přidruženým členem ve 
vyjmenovaných mezinárodních organizacích, které uvedl v žádosti.  

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci: 

- začíná 1. 4. 2023 a končí 15. 4. 2023 za měsíce I., II., III. roku 2023, 

- začíná 1. 7. 2023 a končí 15. 7. 2023 za měsíce IV., V., VI. roku 2023, 

- začíná 1. 10. 2023 a končí 15. 10. 2023 za měsíce VII., VIII., IX. roku 2023, 

- začíná 3. 1. 2024 a končí 15. 1. 2024 za měsíce X., XI., XII. roku 2023. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Doklad prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s členskými příspěvky (faktura, jiný účetní doklad). Doklad prokazující skutečně 
vynaložené uznatelné náklady na členské příspěvky v Evropské federaci 
chovatelů ryb (FEAP) může být vystaven na Rybářské sdružení ČR, v Evropské 
asociaci lesních školek (EFNA) může být vystaven na Sdružení lesních školkařů 
ČR a v IPIFF (International Platform of Insects for Food and Feed) může být 
vystaven na Spolek výrobců a zpracovatelů hmyzu. 

b) Doklad prokazující uhrazení členského příspěvku ve vyjmenovaných 
mezinárodních organizacích (např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě 
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v hotovosti). Z dokladu o úhradě uskutečněné převodem z bankovního účtu musí 
být zřejmé, že bankovní účet je ve vlastnictví žadatele nebo Rybářského sdružení 
ČR, Sdružení lesních školkařů ČR nebo Spolku výrobců a zpracovatelů hmyzu. 
Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že úhrada v hotovosti byla 
provedena žadatelem nebo Rybářským sdružením ČR, Sdružením lesních 
školkařů ČR nebo Spolkem výrobců a zpracovatelů hmyzu. 

c) Doklady prokazující účast na jednání (pozvánky na jednání nebo jiné doklady 
prokazující účast na jednáních a zápisy z jednání) a doklady prokazující dopravu 
na jednání (v případě letecké dopravy palubní lístky, v případě autobusové nebo 
vlakové dopravy jízdenky, v případě jiné dopravy cestovní příkazy). 

d) Příkazní smlouvy v případě, že je žadatel při jednáních zastoupen mandatářem, 
žadatel doloží tak, aby korespondovaly s jednáními za příslušné měsíce. 

e) Další dokumenty prokazující oprávněnost k zastupování žadatele na jednáních 
ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích. 

Doklady prokazující nárok na dotaci žadatel doloží v termínech uvedených v bodě 
8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci. 
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10.E. Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe 

10.E.a.   Podpora České technologické platformy pro potraviny  

1   Účel dotace  

Podpora činnosti technologické platformy zaměřená na zajištění přenosu informací 
mezi vědou, výzkumem a podnikatelskou praxí z oblasti výroby potravinářských 
produktů. Zajištění informační a propagační činnosti sloužící k propagaci cílů, aktivit 
a výsledků práce platformy a zapojení do národních i evropských struktur zejména 
Evropské technologické platformy Potraviny pro život.  

2   Předmět dotace  

10.E.a.1. Mzdové náklady vztažené k pracovníkům vykonávajícím koordinační 
a administrativní činnosti.  

10.E.a.2. Náklady týkající se zabezpečení a provozu.  

10.E.a.3. Náklady vztažené k informačním, propagačním a vzdělávacím činnostem 
s výjimkou nákladů na vědecko-výzkumnou činnost.  

3   Žadatel  

Odpovědný koordinátor a sekretariát České technologické platformy pro potraviny 
uvedený ve stanovách platformy.  

4   Dotace  

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).  

Výše dotace: do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
souvisejících s předmětem dotace včetně DPH maximálně však do výše 15 000 000 
Kč na žadatele.  

- Náklady na předmět dotace 10.E.a.1. nesmí překročit 25 % celkových skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů.  

- Náklady na předmět dotace 10.E.a.2. nesmí překročit 15 % celkových skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů.  

- Náklady na předmět dotace 10.E.a.3. musí tvořit minimálně 60 % celkových 
skutečně vynaložených uznatelných nákladů.  

5   Podmínky poskytnutí dotace  

a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné ve sledovaném období od 
1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.  

b) Žádost o dotaci se podává za daný dotační podprogram zvlášť.  

c) Žadatel od podání žádosti nesmí navyšovat požadavek na objem finančních 
prostředků, přesuny mezi jednotlivými předměty jsou možné při zachování 
procentuálních omezení. 

d) Žadatel musí doložit 4 žádosti o dotaci v termínech uvedených v bodě 6 Termín 
příjmu žádostí o dotaci. 1. žádost o dotaci se dokládá v jiném termínu než doklady 
prokazující nárok na dotaci. 2. - 4. žádost o dotaci se dokládá ve stejném termínu 
jako doklady prokazující nárok na dotaci. Žadatel musí s 1. žádostí o dotaci 
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doložit povinné přílohy uvedené v bodě 7 Přílohy k 1. žádosti o dotaci. K 2. - 4. 
žádosti o dotaci se povinné přílohy nedokládají. Žadatel musí doložit doklady 
prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související s realizací 
předmětu dotace, příslušné výstupy a dokumenty k činnosti platformy a doklady 
prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů v termínech 
uvedených v bodě 8 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci. 
Žadatel může doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady 
související s realizací předmětu dotace, příslušné výstupy a dokumenty k činnosti 
platformy a doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných 
nákladů za předešlé měsíce, které nedoložil v daných termínech, doložit pouze 
v posledním termínu od 3. 1. 2024 do 15. 1. 2024.  

e) Žadatel musí dílčí zprávy o činnosti platformy popisující plnění naplánovaných 
činností platformy, zhodnocení přínosu vynaložených prostředků vzhledem 
k činnosti platformy rozdělené dle jednotlivých předmětů dotace doložit spolu 
s formulářem na doklady v termínech uvedených v bodě 8 Termín příjmu dokladů 
prokazujících nárok na dotaci.  

f) Žadatel musí závěrečnou zprávu za rok 2023 o činnosti platformy popisující 
plnění naplánovaných činností platformy, zhodnocení přínosu vynaložených 
prostředků vzhledem k činnosti platformy rozdělené dle jednotlivých předmětů 
dotace doložit spolu s formulářem na doklady v termínu od 3. 1. 2024 do 
15. 1. 2024. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci  

- Příjem 1. žádosti o dotaci začíná 1. 2. 2023 a končí 1. 3. 2023.  

- Příjem 2. žádosti o dotaci začíná 1. 7. 2023 a končí 15. 7. 2023.  

- Příjem 3. žádosti o dotaci začíná 1. 10. 2023 a končí 15. 10. 2023.  

- Příjem 4. žádosti o dotaci začíná 3. 1. 2024 a končí 15. 1. 2024.  

V případě pozdního podání 2., 3., 4. žádosti o dotaci se krácení uvedené v části A, 
čl. 2, písm. p) neuplatní a žádost bude zamítnuta. 

7   Přílohy k 1. žádosti o dotaci  

Stanovy žadatele.  

Stanovy České technologické platformy pro potraviny.  

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci  

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci:  

- začíná 1. 4. 2023 a končí 15. 4. 2023 za měsíce I., II., III. roku 2023,  

- začíná 1. 7. 2023 a končí 15. 7. 2023 za měsíce IV., V., VI. roku 2023,  

- začíná 1. 10. 2023 a končí 15. 10. 2023 za měsíce VII., VIII., IX. roku 2023,  

- začíná 3. 1. 2024 a končí 15. 1. 2024 za měsíce X., XI., XII. roku 2023.  

9   Doklady prokazující nárok na dotaci  

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s realizací předmětu dotace (účetní/daňové doklady, nájemní smlouvy, cestovní 
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příkazy, smlouvy, objednávky apod.), příslušné výstupy a dokumenty k činnosti 
platformy (publikace, brožury, letáky, inzerce, zprávy, analýzy, prezenční listiny, 
fotodokumentace výstavního stánku apod.) doložit v termínech uvedených v bodě 
8 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci. Doklady prokazující 
skutečně vynaložené uznatelné náklady musí být vystaveny nejpozději poslední 
den čtvrtletí, ke kterému jsou podávány. Mzdové náklady budou prokazovány na 
formuláři Fondu a dokládány přílohami prostřednictvím Portálu farmáře Fondu.  

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
souvisejících s realizací předmětu dotace (např. výpis z bankovního účtu, doklad 
o platbě v hotovosti) doložit v termínech uvedených v bodě 8 Termín příjmu 
dokladů prokazujících nárok na dotaci. Z dokladu o úhradě uskutečněné 
převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je ve vlastnictví 
žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že úhrada 
v hotovosti byla provedena žadatelem.  

c) Dílčí zprávy o činnosti platformy popisující plnění naplánovaných činností 
platformy, zhodnocení přínosu vynaložených prostředků vzhledem k činnosti 
platformy rozdělené dle jednotlivých předmětů dotace doložit v termínech 
uvedených v bodě 8 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci. 
Závěrečnou zprávu o činnosti platformy a čerpání dotace v roce 2023 doložit od 
3. 1. 2024 do 15. 1. 2024.  

10   Náklady související s předmětem dotace  

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace:  

10.E.a.1. Mzdové náklady vztažené k pracovníkům vykonávajícím koordinační 
a administrativní činnosti:  

a) mzdové náklady včetně nákladů na zdravotní a sociální pojištění hrazené 
zaměstnavatelem. 

10.E.a.2. Náklady týkající se zabezpečení a provozu:  

a) nájmy kancelářských prostor včetně nákladů na služby (vodné, stočné, elektřina, 
plyn apod.),  

b) telekomunikační služby,  

c) cestovní náklady tuzemské a zahraniční (letenky v ekonomické třídě, doprava 
vlastním autem, jízdenky na autobus, vlak a MHD apod.), ubytování přiměřené 
termínu a místu konání akce,  

d) členské příspěvky (příspěvky za členství platformy nebo jejich zástupců 
v organizaci, ve které je členem).  

10.E.a.3. Náklady vztažené k informačním, propagačním a vzdělávacím činnostem 
včetně mzdových nákladů s výjimkou nákladů na vědecko-výzkumnou 
činnost:  

a) inzerce a propagace akcí a výstupů odborných činností (poplatek za inzerci, tisk, 
grafická úprava, internet a internetová média, TV a rozhlas a sociální sítě, 
oborové společenské akce apod.),  

b) vytváření, provoz a udržování webových stránek a další IT služby,  
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c) publikační činnost zajišťující šíření informací o výsledcích dosažených v rámci 
jednotlivých činností (tisk, distribuce, grafická úprava apod.),  

d) účast na výstavách (náklady na účast pracovníků platformy nebo odborné 
veřejnosti, náklady na pronájem a výstavbu stánku, cestovní náklady, registrační 
poplatek apod.),  

e) autorské, licenční poplatky, licence, software (antivirový program apod.),  

f) organizace kulatých stolů a seminářů (prezenční i online formou, nájem 
kanceláře, technické zabezpečení, podkladové materiály, brožury, letáky, 
reklamní předměty, bannery, občerstvení apod.),  

g) pořádání a účast na konferencích, online konferencích sloužících k prezentaci 
dosažených výsledků a k výměně poznatků z odborné i organizační oblasti 
(nájem kanceláře, doprava, školící tištěné materiály apod.),  

h) příprava a podpora projektů sloužících k aktivnímu zapojení veřejnosti do činností 
realizovaných v souladu s obecnými cíli platformy (workshopy, popularizační 
brožury, přednášky, prezentační akce apod.),  

i) zpracování analýz, studií a průzkumů potřebných pro realizaci cílů platformy 
(zpracování podkladů pro další činnost a výstupy platformy, tvorba abstraktů 
a rešerší z publikací o nejnovějších poznatcích vědy a výzkumu, zpracování 
stanovisek autory v dané oblasti apod.),  

j) testování výrobků (zadávání, zpracování, vyhodnocení analýz).  

Seznam neuznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace:  

a) náklady na vědecko-výzkumnou činnost (základní výzkum),  

b) pořízení techniky - osobní počítač, notebook, kopírovací zařízení, dataprojektor, 
scanner apod.,  

c) pořízení mobilních telefonů,  

d) vybavení kanceláří hmotným majetkem.  
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10.E.c.   Podpora České technologické platformy pro ekologické zemědělství 

1   Účel dotace 

Podpora činnosti technologické platformy zaměřená na posílení funkčnosti, budování 
vnitřní struktury, personálního zajištění a zapojení do národních i evropských struktur 
a plnění odborně příslušných cílů Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického 
zemědělství v letech 2021 – 2027. Informační a propagační činnost sloužící 
k propagaci cílů, aktivit a výsledků práce platformy, včetně zajištění přenosu 
informací mezi vědou, výzkumem a zemědělskou a podnikatelskou praxí z oblasti 
ekologického zemědělství a produkce. 

2   Předmět dotace 

10.E.c.1. Mzdové náklady vztažené k pracovníkům vykonávajícím koordinační 
a administrativní činnosti. 

10.E.c.2. Náklady týkající se zabezpečení a provozu. 

10.E.c.3. Náklady vztažené k informačním, propagačním a vzdělávacím činnostem, 
s výjimkou nákladů na vědecko-výzkumnou činnost. 

3   Žadatel 

Odpovědný koordinátor a sekretariát České technologické platformy pro ekologické 
zemědělství uvedený ve stanovách platformy. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících 
s předmětem dotace maximálně však do výše 2 500 000 Kč na žadatele. 

- Náklady na předmět dotace 10.E.c.1. nesmí překročit 40 % celkových skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů. 

- Náklady na předmět dotace 10.E.c.2. nesmí překročit 20 % celkových skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů. 

- Náklady na předmět dotace 10.E.c.3. musí tvořit minimálně 40 % celkových skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné ve sledovaném období od 
1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. 

b) Žádost o dotaci se podává za daný dotační podprogram zvlášť. 

c) Žadatel po podání žádosti o dotaci nesmí navyšovat požadavek na objem 
finančních prostředků, přesuny mezi jednotlivými předměty jsou možné při 
zachování procentuálních omezení. 

d) Žadatel musí doložit 2 žádosti o dotaci v termínech uvedených v bodě 6. Termín 
příjmu žádostí o dotaci. 1. žádost o dotaci se dokládá v jiném termínu než 
doklady prokazující nárok na dotaci. 2. žádost o dotaci se dokládá ve stejném 
termínu jako doklady prokazující nárok na dotaci. Žadatel musí s 1. žádostí 
o dotaci doložit povinné přílohy uvedené v bodě 7 Přílohy k 1. žádosti o dotaci. 
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K 2. žádosti o dotaci se povinné přílohy nedokládají. Žadatel musí doložit doklady 
prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související s realizací 
předmětu dotace, příslušné výstupy a dokumenty k činnosti platformy a doklady 
prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů v termínech 
uvedených v bodě 8. Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci. 
Žadatel může doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady 
související s realizací předmětu dotace, příslušné výstupy a dokumenty k činnosti 
platformy a doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných 
nákladů za předešlé měsíce, které nedoložil v daných termínech, doložit 
v posledním termínu od 3. 1. 2024 do 15. 1. 2024. 

e) Žadatel musí dílčí zprávy o činnosti platformy popisující plnění naplánovaných 
činností platformy, zhodnocení přínosu vynaložených prostředků vzhledem 
k činnosti platformy rozdělené dle jednotlivých předmětů dotace doložit spolu 
s formulářem na doklady v termínech uvedených v bodě 8 Termín příjmu dokladů 
prokazujících nárok na dotaci. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

- Příjem 1. žádosti o dotaci začíná 1. 2. 2023 a končí 1. 3. 2023. 

- Příjem 2. žádosti o dotaci začíná 3. 1. 2024 a končí 15. 1. 2024. 

V případě pozdního podání 2. žádosti o dotaci se krácení uvedené v části A, čl. 2, 
písm. p) neuplatní a žádost bude zamítnuta.  

7   Přílohy k 1. žádosti o dotaci 

a) Stanovy žadatele (zakládací smlouva). 

b) Stanovy České technologické platformy pro ekologické zemědělství. 

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci: 

- začíná 1. 7. 2023 a končí 15. 7. 2023 za měsíce I., II., III., IV., V., VI. roku 2023, 

- začíná 3. 1. 2024 a končí 15. 1. 2024 za měsíce VII., VIII., IX., X., XI., XII. roku 2023. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s předmětem dotace (účetní/daňové doklady, nájemní smlouvy, cestovní příkazy, 
smlouvy, objednávky apod.), příslušné výstupy a dokumenty k činnosti platformy 
(publikace, brožury, letáky, inzerce, zprávy, analýzy, prezenční listiny, 
fotodokumentace výstavního stánku apod.) doložit v termínech uvedených v bodě 
8 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci. Mzdové náklady budou 
prokazovány na formuláři Fondu a dokládány přílohami prostřednictvím Portálu 
farmáře Fondu. 

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
souvisejících s realizací předmětu dotace (např. výpis z bankovního účtu, doklad 
o platbě v hotovosti) doložit v termínech uvedených v bodě 8 Termín příjmu 
dokladů prokazujících nárok na dotaci. Doklady prokazující skutečně vynaložené 
uznatelné náklady musí být vystaveny nejpozději poslední den pololetí, ke 
kterému jsou podávány. Z dokladu o úhradě uskutečněné převodem 
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z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je ve vlastnictví žadatele. 
Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že úhrada v hotovosti byla 
provedena žadatelem. 

c) Dílčí zprávy o činnosti platformy popisující plnění naplánovaných činností 
platformy, zhodnocení přínosu vynaložených prostředků vzhledem k činnosti 
platformy rozdělené dle jednotlivých předmětů dotace doložit spolu s formulářem 
na doklady v termínech uvedených v bodě 8 Termín příjmu dokladů prokazujících 
nárok na dotaci. 

10   Náklady související s předmětem dotace 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace: 

10.E.c.1. Mzdové náklady vztažené k pracovníkům vykonávajícím koordinační 
a administrativní činnosti: 

a) mzdové náklady včetně nákladů na zdravotní a sociální pojištění,  

b) zákonné pojištění zaměstnavatele hrazené zaměstnavatelem. 

10.E.c.2. Náklady týkající se zabezpečení a provozu: 

a) nájmy kancelářských prostor včetně nákladů na služby (vodné, stočné, elektřina, 
plyn apod.), 

b) pronájmy včetně občerstvení (jednání řídícího výboru a valné hromady), 

c) telekomunikační služby, účetní služby, poměrná část prostředků na audit účetní 
závěrky, poštovné, IT servis, 

d) licence a software (antivirový program apod.), 

e) servis kancelářské techniky, 

f) kancelářské potřeby a drobný hmotný majetek (pořízení techniky - osobní počítač, 
notebook, kopírovací zařízení, dataprojektor, scanner apod., do pořizovací hodnoty 
maximálně 40 000 Kč), 

g) cestovní náklady tuzemské a zahraniční (letenky v ekonomické třídě, doprava 
vlastním autem, jízdenky na autobus, vlak a MHD apod.), ubytování přiměřené 
termínu a místu konání akce, 

h) členské příspěvky (příspěvky za členství platformy nebo jejich zástupců v organizaci, 
ve které je členem např. IFOAM, TP Organics). 

10.E.c.3. Náklady vztažené k informačním, propagačním a vzdělávacím činnostem 
včetně mzdových nákladů s výjimkou nákladů na vědecko-výzkumnou 
činnost: 

a) inzerce a propagace akcí a výstupů odborných činností (poplatek za inzerci, tisk, 
grafická úprava, internet a internetová média, TV, rozhlas a sociální sítě, oborové 
společenské akce apod.), 

b) vytváření, provoz a udržování webových stránek, 

c) publikační činnost zajišťující šíření informací o výsledcích dosažených v rámci 
jednotlivých aktivit (grafická úprava, tisk, distribuce, apod.), 

d) autorské a licenční poplatky, 
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e) organizace kulatých stolů a seminářů (prezenční i online formou, pronájem 
prostor, technické zabezpečení, podkladové materiály, brožury, letáky, sborníky, 
prospekty, reklamní předměty, bannery, občerstvení, apod.), 

f) pořádání a účast na konferencích, online konferencích sloužících k prezentaci 
dosažených výsledků a k výměně poznatků z odborné i organizační oblasti 
(pronájem prostor, doprava, školicí tištěné materiály, apod.), 

g) příprava a podpora projektů sloužících k aktivnímu zapojení veřejnosti do činností 
realizovaných v souladu s obecnými cíli platformy (workshopy, popularizační brožury, 
přednášky, prezentační akce, apod.), 

h) zpracování analýz a průzkumů potřebných pro realizaci cílů platformy 
(zpracování podkladů pro další činnost a výstupy platformy, tvorba abstraktů 
a rešerší z publikací o nejnovějších poznatcích vědy a výzkumu, zpracování 
stanovisek autory v dané oblasti, apod.), 

i) plnění odborně příslušných cílů Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství 
v letech 2021 – 2027, 

j) účast na výstavách (náklady na pronájem a výstavbu stánku, cestovní náklady, 
registrační poplatek apod.). 

Seznam neuznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace: 

a) náklady na vědecko-výzkumnou činnost (základní výzkum), 

b) pořízení mobilních telefonů, 

c) vybavení kanceláří hmotným majetkem (nábytek apod.). 
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10.E.d.   Podpora České technologické platformy rostlinných biotechnologií 
(Rostliny pro budoucnost) 

1   Účel dotace 

Podpora činnosti technologické platformy zaměřená na posílení funkčnosti, budování 
vnitřní struktury, personálního zajištění a zapojení do národních i evropských 
struktur, a plnění odborně příslušných cílů Strategické výzkumné agendy. Informační 
a propagační činnost sloužící k propagaci cílů, aktivit a výsledků práce platformy, 
včetně zajištění přenosu informací mezi vědou, výzkumem a zemědělskou 
a podnikatelskou praxí z oblasti biotechnologií. Odborná činnost se bude odehrávat 
na základě Strategické výzkumné agendy. 

2   Předmět dotace 

10.E.d.1. Mzdové náklady vztažené k pracovníkům vykonávajícím koordinační 
a administrativní činnosti. 

10.E.d.2. Náklady týkající se zabezpečení a provozu. 

10.E.d.3. Náklady vztažené k informačním, propagačním a vzdělávacím činnostem 
s výjimkou nákladů na vědecko-výzkumnou činnost. 

10.E.d.4. Náklady na jednání orgánů České technologické platformy rostlinných 
biotechnologií. 

3   Žadatel 

Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií (Rostliny pro budoucnost). 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
souvisejících s předmětem dotace maximálně však do výše 1 000 000 Kč na žadatele. 

- Náklady na předmět dotace 10.E.d.1. nesmí překročit 45 % celkových skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů. 

- Náklady na předmět dotace 10.E.d.2. nesmí překročit 12 % celkových skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů. 

- Náklady na předmět dotace 10.E.d.3. musí tvořit minimálně 42 % celkových skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů. 

- Náklady na předmět dotace 10.E.d.4. nesmí překročit 1 % celkových skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné ve sledovaném období 
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. 

b) Žádost o dotaci se podává za daný dotační podprogram zvlášť. 

c) Žadatel po podání žádosti o dotaci nesmí navyšovat požadavek na objem 
finančních prostředků.  
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d) Žadatel musí doložit 4 žádosti o dotaci v termínech uvedených v bodě 6 Termín 
příjmu žádostí o dotaci. 1. žádost o dotaci se dokládá v jiném termínu než 
doklady prokazující nárok na dotaci. 2. - 4. žádost o dotaci se dokládá ve stejném 
termínu jako doklady prokazující nárok na dotaci. Žadatel musí s 1. žádostí 
o dotaci doložit povinné přílohy uvedené v bodě 7 Přílohy k 1. žádosti o dotaci. 
K 2. - 4. žádosti o dotaci se povinné přílohy nedokládají. Žadatel musí doložit 
doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s realizací předmětu dotace, příslušné výstupy a dokumenty k činnosti platformy 
a doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
v termínech uvedených v bodě 8 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na 
dotaci. Žadatel může doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady 
související s realizací předmětu dotace, příslušné výstupy a dokumenty k činnosti 
platformy a doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných 
nákladů za předešlé měsíce, které nedoložil v daných termínech, doložit pouze 
v posledním termínu od 3. 1. 2024 do 15. 1. 2024. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

- Příjem 1. žádosti o dotaci začíná 1. 2. 2023 a končí 1. 3. 2023. 

- Příjem 2. žádosti o dotaci začíná 1. 7. 2023 a končí 15. 7. 2023. 

- Příjem 3. žádosti o dotaci začíná 1. 10. 2023 a končí 15. 10. 2023. 

- Příjem 4. žádosti o dotaci začíná 3. 1. 2024 a končí 15. 1. 2024. 

V případě pozdního podání 2., 3., 4. žádosti o dotaci se krácení uvedené v části A, 
čl. 2, písm. p) neuplatní a žádost bude zamítnuta. 

7   Přílohy k 1. žádosti o dotaci 

a) Stanovy žadatele. 

b) Doklad o registraci podnikání (Rozhodnutí krajského úřadu o zápisu platformy 
do registru zájmového sdružení právnických osob). 

c) Seznam řádných i přidružených členů České technologické platformy rostlinných 
biotechnologií.  

d) Plán činnosti platformy obsahující popis přínosu činností platformy vzhledem 
k cílům platformy a zdůvodnění přínosu činností platformy pro naplnění účelu 
podpory. 

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci: 

- začíná 1. 4. 2023 a končí 15. 4. 2023 za měsíce I., II., III. roku 2023, 

- začíná 1. 7. 2023 a končí 15. 7. 2023 za měsíce IV., V., VI. roku 2023, 

- začíná 1. 10. 2023 a končí 15. 10. 2023 za měsíce VII., VIII., IX. roku 2023, 

- začíná 3. 1. 2024 a končí 15. 1. 2024 za měsíce X., XI., XII. roku 2023. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s realizací předmětu dotace (účetní/daňové doklady, nájemní smlouvy, cestovní 
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příkazy, smlouvy, objednávky apod.), příslušné výstupy a dokumenty k činnosti 
platformy (publikace, brožury, letáky, inzerce, zprávy, analýzy, prezenční listiny, 
fotodokumentace výstavního stánku apod.) doložit v termínech uvedených v bodě 
8 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci. Doklady prokazující 
skutečně vynaložené uznatelné náklady musí být vystaveny nejpozději poslední 
den čtvrtletí, ke kterému jsou podávány. Mzdové náklady budou prokazovány na 
formuláři Fondu a dokládány přílohami prostřednictvím Portálu farmáře Fondu. 

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
souvisejících s realizací předmětu dotace (např. výpis z bankovního účtu, doklad 
o platbě v hotovosti) doložit v termínech uvedených v bodě 8 Termín příjmu 
dokladů prokazujících nárok na dotaci. Z dokladu o úhradě uskutečněné 
převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je ve vlastnictví 
žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že úhrada 
v hotovosti byla provedena žadatelem.  

c) Dílčí zpráva o činnosti platformy popisující plnění naplánovaných činností 
platformy, zhodnocení přínosu vynaložených prostředků vzhledem k činnosti 
platformy rozdělené dle jednotlivých předmětů dotace doložit spolu s formulářem 
na doklady v termínu od 1. 7. 2023 do 15. 7. 2023 za měsíce I., II., III., IV., V., VI. 
roku 2023.  

d) Závěrečná zpráva za rok 2023 o činnosti platformy popisující plnění 
naplánovaných činností platformy, zhodnocení přínosu vynaložených prostředků 
vzhledem k činnosti platformy rozdělené dle jednotlivých předmětů dotace doložit 
spolu s formulářem na doklady v termínu od 3. 1. 2024 do 15. 1. 2024.  

10   Náklady související s předmětem dotace 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace: 

10.E.d.1. Mzdové náklady vztažené k pracovníkům vykonávajícím koordinační 
a administrativní činnosti: 

a) mzdové náklady pracovníků na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, 

b) odměny za práci (činnost) poskytované podle zvláštních předpisů v případech, 
kdy nevzniká pracovní vztah k zaměstnavateli (odměny za posudky znalců, 
odměny dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby, funkcionářům družstev, 
zprostředkovatelům, členům zastupitelstev územních samosprávných celků, apod.). 

10.E.d.2. Náklady týkající se zabezpečení a provozu: 

a) nájmy kancelářských prostor včetně energií a služeb (vodné, stočné, elektřina, 
plyn apod.), 

b) telekomunikační služby, 

c) náklady za pronájem pozemků, budov, zařízení a pronájem přístrojového vybavení, 

d) cestovní náklady tuzemské a zahraniční v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů v souladu s dodržováním pravidel 
účelnosti, hospodárnosti a efektivity (náklady na ubytování přiměřené termínu 
a místu konání akce, náklady na dopravu autem, letenky v ekonomické třídě, 
jízdenky na dopravu vlakem, autobusem, minibusem, taxi, MHD apod.), 
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e) členské příspěvky (příspěvky za členství platformy nebo jejich zástupců v organizaci, 
ve které je členem). 

10.E.d.3. Náklady vztažené k informačním, propagačním a vzdělávacím činnostem 
včetně mzdových nákladů, s výjimkou nákladů na vědecko-výzkumnou 
činnost: 

a) inzerce v odborném tisku vztažená k propagaci akcí a výstupů odborných činností 
(poplatek za inzerci, tisk, grafická úprava apod.), 

b) vytváření, provoz a udržování webových stránek a další IT služby, 

c) publikační činnost zajišťující šíření informací o výsledcích dosažených v rámci 
jednotlivých činností (grafická úprava, tisk, distribuce apod.), 

d) účast na výstavách (náklady na pronájem a výstavbu stánku, cestovní náklady, 
registrační poplatek apod.), 

e) autorské, licenční poplatky, licence, software (antivirový program apod.), 

f) organizace kulatých stolů a seminářů (prezenční i online formou, pronájem 
prostor, technické zabezpečení, podkladové materiály, brožury, letáky, sborníky, 
prospekty, reklamní předměty, bannery, občerstvení apod.), 

g) pořádání a účast na konferencích, online konferencích sloužících k prezentaci 
dosažených výsledků a k výměně poznatků z odborné i organizační oblasti 
(pronájem prostor, doprava, školící tištěné materiály apod.), 

h) příprava a podpora projektů sloužících k aktivnímu zapojení veřejnosti do činností 
realizovaných v souladu s obecnými cíli platformy (workshopy, popularizační brožury, 
přednášky, prezentační akce apod.), 

i) zpracování analýz a průzkumů potřebných pro realizaci cílů platformy včetně 
problematiky GMO (zpracování podkladů pro další činnost a výstupy platformy, 
tvorba abstraktů a rešerší z publikací o nejnovějších poznatcích vědy a výzkumu, 
zpracování stanovisek autory v dané oblasti apod.). 

10.E.d.4. Náklady na jednání orgánů České technologické platformy rostlinných 
biotechnologií: 

a) nájem sálu na jednání řídícího výboru a valné hromady. 

Seznam neuznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace: 

a) náklady na vědecko-výzkumnou činnost (základní výzkum), 

b) pořízení techniky - osobní počítač, notebook, kopírovací zařízení, dataprojektor, 
scanner apod., 

c) pořízení mobilních telefonů, 

d) vybavení kanceláří hmotným majetkem. 
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10.E.e.   Podpora České technologické platformy pro zemědělství  

1   Účel dotace  

Podpora činnosti technologické platformy, uvedená v Implementačním akčním plánu 
(IAP), zaměřená na šíření nejnovějších poznatků vědy a výzkumu, sdílení 
a využívání odborných informací a posílení komunikace mezi podnikatelskou sférou 
a akademickým sektorem cestou principů veřejně-soukromého partnerství, naplnění 
potřeb zemědělských podnikatelů v České republice a navazujícího 
zpracovatelského průmyslu. Podpora dlouhodobé strategie udržitelnosti, 
s přihlédnutím k vývoji evropského zemědělského sektoru. Propojení s evropskou 
technologickou platformou v oblasti aplikovaného výzkumu a zemědělské praxe 
a posílení pozitivního dopadu na resort zemědělství, včetně přínosu pro spotřebitele.  

2   Předmět dotace  

10.E.e.1. Mzdové náklady vztažené k pracovníkům vykonávajícím koordinační 
a administrativní činnosti.  

10.E.e.2. Náklady týkající se zabezpečení a provozu.  

10.E.e.3. Náklady vztažené k informačním, propagačním a vzdělávacím činnostem 
s výjimkou nákladů na vědecko-výzkumnou činnost.  

3   Žadatel  

Odpovědný koordinátor a sekretariát platformy uvedený ve stanovách platformy.  

4   Dotace  

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).  

Výše dotace: do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
souvisejících s předmětem dotace maximálně však do výše 5 000 000 Kč na 
žadatele.  

- Náklady na předmět dotace 10.E.e.1. nesmí překročit 40 % celkových skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů.  

- Náklady na předmět dotace 10.E.e.2. nesmí překročit 15 % celkových skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů.  

- Náklady na předmět dotace 10.E.e.3. musí tvořit minimálně 45 % celkových 
skutečně vynaložených uznatelných nákladů.  

5   Podmínky poskytnutí dotace  

a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné ve sledovaném období od 
1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.  

b) Žádost o dotaci se podává za daný dotační podprogram zvlášť.  

c) Žadatel po podání žádosti o dotaci nesmí navyšovat požadavek na objem 
finančních prostředků. 

d) Žadatel musí doložit 2 žádosti o dotaci v termínech uvedených v bodě 6 Termín 
příjmu žádostí o dotaci. 1. žádost o dotaci se dokládá v jiném termínu než 
doklady prokazující nárok na dotaci. 2. žádost o dotaci se dokládá ve stejném 
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termínu jako doklady prokazující nárok na dotaci. Žadatel musí s 1. žádostí 
o dotaci doložit povinné přílohy uvedené v bodě 7 Přílohy k 1. žádosti o dotaci.  

K 2. žádosti o dotaci se povinné přílohy nedokládají. Žadatel musí doložit doklady 
prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související s realizací 
předmětu dotace, příslušné výstupy a dokumenty k činnosti platformy a doklady 
prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů v termínech 
uvedených v bodě 8 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci. 
Žadatel může doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady 
související s realizací předmětu dotace, příslušné výstupy a dokumenty k činnosti 
platformy a doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných 
nákladů za předešlé měsíce, které nedoložil v daných termínech, doložit 
v posledním termínu od 3. 1. 2024 do 15. 1. 2024.  

e) Žadatel musí doložit závěrečnou zprávu o činnosti platformy v roce 2023 od 
3. 1. 2024 do 15. 1. 2024.  

6   Termín příjmu žádostí o dotaci  

- Příjem 1. žádosti o dotaci začíná 1. 3. 2023 a končí 31. 3. 2023.  

- Příjem 2. žádosti o dotaci začíná 3. 1. 2024 a končí 15. 1. 2024.  

V případě pozdního podání 2. žádosti o dotaci se krácení uvedené v části A, čl. 2, 
písm. p) neuplatní a žádost bude zamítnuta.  

7   Přílohy k 1. žádosti o dotaci  

a) Stanovy žadatele.  

b) Stanovy technologické platformy, ze kterých je patrná úloha žadatele 
v technologické platformě.  

c) Plán činnosti České technologické platformy pro zemědělství.  

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci  

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci:  

- začíná 1. 7. 2023 a končí 15. 7. 2023 za měsíce I., II., III., IV., V., VI. roku 2023,  

- začíná 3. 1. 2024 a končí 15. 1. 2024 za měsíce VII., VIII., IX., X., XI., XII. roku 
2023.  

9   Doklady prokazující nárok na dotaci  

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s realizací předmětu dotace (účetní/daňové doklady, nájemní smlouvy, cestovní 
příkazy, objednávky, zprávy z pracovních cest, prezenční listiny apod.) doložit 
v termínech uvedených v bodě 8 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na 
dotaci. Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady musí být 
vystaveny nejpozději poslední den pololetí, ke kterému jsou podávány. Mzdové 
náklady budou prokazovány na formuláři Fondu a dokládány přílohami 
prostřednictvím Portálu farmáře Fondu.  

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
souvisejících s realizací předmětu dotace (např. výpis z bankovního účtu, doklad 
o platbě v hotovosti) doložit v termínech uvedených v bodě 8 Termín příjmu 
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dokladů prokazujících nárok na dotaci. Z dokladu o úhradě uskutečněné 
převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je ve vlastnictví 
žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že úhrada 
v hotovosti byla provedena žadatelem.  

c) Dílčí zprávu o činnosti platformy popisující plnění naplánovaných činností 
platformy, zhodnocení přínosu vynaložených prostředků vzhledem k činnosti 
platformy rozdělené dle jednotlivých předmětů dotace doložit spolu s formulářem 
na doklady v termínu od 1. 7. 2023 do 15. 7. 2023 za měsíce I., II., III., IV., V., VI. 
roku 2023.  

d) Závěrečnou zprávu za rok 2023 o činnosti platformy popisující plnění 
naplánovaných činností platformy, zhodnocení přínosu vynaložených prostředků 
vzhledem k činnosti platformy rozdělené dle jednotlivých předmětů dotace doložit 
spolu s formulářem na doklady v termínu od 3. 1. 2024 do 15. 1. 2024. 

10   Náklady související s předmětem dotace  

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace:  

10.E.e.1. Mzdové náklady vztažené k pracovníkům vykonávajícím koordinační 
a administrativní činnosti: 

a) mzdové náklady včetně nákladů na zdravotní a sociální pojištění hrazené 
zaměstnavatelem. 

10.E.e.2. Náklady týkající se zabezpečení a provozu. 

a) nájmy kancelářských prostor (včetně energií a služeb),  

b) telekomunikační služby,  

c) cestovní náklady tuzemské a zahraniční v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (ubytování, letenky v ekonomické 
třídě, jízdenky na dopravu vlakem, autobusem, minibusem, taxi, MHD apod.),  

d) členské příspěvky žadatele za členství platformy v jiných organizacích např. 
s evropskou technologickou platformou.  

10.E.e.3. Náklady vztažené k informačním, propagačním a vzdělávacím činnostem 
včetně mzdových nákladů s výjimkou nákladů na vědecko-výzkumnou 
činnost (uznatelné jsou pouze náklady spojené s propagací a přenosem 
výsledků vědecko-výzkumné činnosti do praxe a náklady na aktivity 
propojující výzkumnou sféru se zemědělskou praxí, přenos výsledků vědy 
a výzkumu ze zahraničí): 

a) inzerce v odborném tisku vztažená k propagaci akcí a výstupů odborných 
činností (poplatek za inzerci, grafická úprava apod.),  

b) tvorba strategických materiálů (materiál pro státní správu obsahující shrnutí 
současné situace, výhledy a doporučení k řešení problematiky zemědělství 
a lesnictví do budoucna),  

c) vytváření, provoz a udržování webových stránek a další IT služby,  

d) publikační činnost zajišťující šíření informací o výsledcích dosažených v rámci 
jednotlivých aktivit (grafická úprava, tisk, distribuce apod.), autorské a licenční 
poplatky,  
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e) organizace kulatých stolů a seminářů (prezenční i online formou, pronájem 
prostor, technické zabezpečení, podkladové materiály, náklady na činnost lektorů 
a tlumočníků, brožury, letáky, sborníky, prospekty, reklamní předměty, bannery, 
občerstvení apod.),  

f) pořádání a účast na konferencích, online konferencích sloužících k prezentaci 
dosažených výsledků a k výměně poznatků z odborné i organizační oblasti 
(pronájem prostor, doprava, školící tištěné materiály apod.),  

g) příprava a podpora projektů sloužících k aktivnímu zapojení veřejnosti do činností 
realizovaných v souladu s obecnými cíli platformy (workshopy, popularizační 
brožury, přednášky, prezentační akce apod.),  

h) zpracování analýz, a průzkumů potřebných pro realizaci cílů platformy (např. 
tvorba abstraktů a rešerší z publikací o nejnovějších poznatcích vědy a výzkumu, 
zpracování stanovisek autory v dané oblasti, průzkum mezi zemědělci apod.),  

i) pracovní cesty tuzemské a zahraniční pro získání a výměnu odborných 
zkušeností - cestovní náklady tuzemské a zahraniční v souladu se zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (ubytování, letenky 
v ekonomické třídě, jízdenky na dopravu vlakem, autobusem, minibusem, taxi, 
MHD apod.),  

j) účast na výstavách (náklady na pronájem a výstavbu stánku, cestovní náklady, 
registrační poplatek apod.),  

k) zpracování instruktážního videa k aktuální zemědělské problematice (v rozsahu 
max. 10 min., max. finanční částka 40 tis. Kč/1ks, v počtu 15ks/rok),  

l) příprava a pořádání e-learningových/poradenských kurzů 
(s definovaným/vloženým webovým odkazem žadatele, kde bude umístěna 
pozvánka, obsah, termíny konání a další náležitosti daného kurzu, v počtu 
4 kurzů/rok).  

Seznam neuznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace:  

a) náklady na vědecko-výzkumnou činnost (výzkum),  

b) technika (osobní počítač, notebook, kopírovací zařízení, dataprojektory),  

c) pořízení mobilních telefonů, scannerů,  

d) vybavení kanceláří hmotným majetkem.  
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13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu 

1   Účel dotace 

Zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů uvedených v Příloze I Smlouvy 
o fungování EU, zvyšování konkurenceschopnosti potravinářských podniků a krmivářských 
podniků na evropském trhu, hlavně s ohledem na jakost, nezávadnost a sledovatelnost 
výrobků. Zabezpečení funkčnosti a účinnosti jakostních systémů. 

Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny. 

2   Předmět dotace 

Dotaci lze poskytnout na: 

1. technologické modernizace, 

2. modernizace skladování surovin a hotových potravinářských výrobků, resp. 
krmiv, 

3. související hardware a software, 

4. stavební náklady vyvolané pořízením a instalací technologie, měřících, 
kontrolních, záznamových a vyhodnocovacích přístrojů, modernizací výrobních 
prostorů. 

3   Žadatel 

Podnik, který podle přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 nespadá do kategorie 
MSP5 a zároveň je: 

a) výrobce potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
nebo, 

b) registrovaný výrobce hotových krmiv pro zvířata poskytující potraviny podle zákona 
č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

Výše dotace: do 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů dle předloženého 
projektu. Maximální hodnota uznatelných nákladů za projekt nesmí být vyšší než 
60 milionů Kč. Celková hodnota uznatelných nákladů u projektů podniků, které jsou 
součástí skupiny partnerských a propojených podniků6, nesmí přesáhnout 420 milionů Kč. 
V opačném případě budou všechny partnerské a propojené podniky poměrem kráceny 
na maximální možnou hodnotu. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Jeden žadatel může podat v kalendářním roce pouze jeden projekt. 

                                                
5 Též ve smyslu Uživatelské příručky k definici malých a středních podniků vydané Evropskou komisí 
(https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/cs/renditions/native). 
6 Definice partnerského a propojeného podniku je zakotvena v Příloze I, článku 3, odst. 2 a 3 Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 
ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie 
podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem. 
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b) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné v období ode dne podání žádosti 
o dotaci do termínu příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci. 

c) Minimální částka dokladu, na který je požadovaná dotace, musí být 10 000 Kč. 

d) Uznatelné náklady uhrazené v zahraniční měně musí být přepočítány na CZK. Kurz 
přepočtu nesmí být vyšší než kurz ČNB platný ke dni odečtení částky 
z bankovního účtu žadatele. 

e) Žadatel předloží na formuláři Fondu projekt, jenž obsahuje výchozí stav 
technického a výrobního vybavení podniku, investice spojené s modernizací 
podniku v předcházejících letech, popis plánované investice včetně seznamu 
jednotlivých zařízení a odůvodnění přínosu navržených investic vzhledem k účelu 
dotačního programu (zejména vliv na zvýšení kvality výroby, snížení energetické 
náročnosti výroby, snížení produkce odpadu, úspora obalového materiálu apod.), 
zjednodušenou marketingovou studii, popis míry návratnosti plánovaného 
projektu s průměrnou mírou návratnosti podobných realizovaných investičních 
projektů za poslední tři roky s tím, že poskytnutá podpora nezvyšuje vnitřní míru 
návratnosti a projekt bude přiměřeně ziskový. Dále doloží popis situace, která by 
nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, včetně písemných dokladů, 
z nichž vychází (hypotetický scénář). 

f) Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. města Prahy. 

g) Projekt musí být v souladu s platnou právní úpravou. 

h) Nemovitosti a pozemky vztahující se k projektu musí být ve vlastnictví 
žadatele/příjemce dotace, nebo musí žadatel/příjemce dotace prokázat oprávnění 
k užívání pozemku od data podání žádosti o dotaci po celou lhůtu hospodaření 
s předmětem dotace. 

i) Žadatel/příjemce dotace musí prokázat oprávnění k užívání nemovitosti/pozemku 
od data podání žádosti o dotaci po celou lhůtu hospodaření s předmětem dotace 
v případě, že projekt bude realizován v pronajaté / na propachtovaném 
nemovitosti / pozemku. Žadatel doloží nájemní / pachtovní smlouvu nebo jiný 
doklad prokazující oprávnění k užívání nemovitosti / pozemku na dobu určitou 
minimálně po dobu 7 let nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 7 let. 

j) Zajištění písemného souhlasu spoluvlastníků nemovitostí/pozemků, vztahujících 
se k projektu, s realizací projektu platného minimálně po dobu 7 let, ne starší 
3 měsíců k datu podání žádosti. 

k) Investice musí zahrnovat pouze zpracovávání zemědělského produktu dle definice 
uvedené v bodě 35 odst. 3 a 11 AGRI pokynů. 

l) Investice se musí týkat zpracovávání a odbytu výrobků zahrnutých v Příloze I 
Smlouvy o fungování EU, s výjimkou kapitol 3 a 16 - ryby a rybí produkty, které jsou 
pokryté nařízením Rady (ES) č. 104/2000, a kapitol 24, 45, 54, 57. 

m) Dotaci lze poskytnout pouze na nové technologické zařízení. 

n) Dotaci nelze poskytnout na předmět dotace týkající se výroby produktů, které imitují 
nebo nahrazují mléko a mléčné výrobky. 

o) Mezi uznatelné náklady nelze zahrnout náklady, na které byl poskytnut úvěr 
s podporou Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. (dále 
jen „PGRLF“) nebo dotace či příspěvek z rozpočtu kapitoly MZe, dotace z jiných 
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rozpočtových kapitol státního rozpočtu, dotace z rozpočtu státního fondu nebo 
dotace z rozpočtu územního samosprávného celku nebo fondů EU  

p) V případě žádosti týkající se výroby krmiv lze poskytnou dotaci pouze na předmět 
dotace týkající se výroby krmiv pro zvířata poskytující potraviny. 

q) Žadatel splnil podmínku finančního zdraví (podmínky hodnocení, definice 
a výpočet finančního zdraví jsou uvedeny v Metodice výpočtu finančního zdraví 
zveřejněné na internetových stránkách www.eagri.cz a www.szif.cz).  

r) Žadatel, který je součástí partnerských nebo propojených podniků, podává žádost 
samostatně.  

s) Žadatel/příjemce dotace musí s předmětem dotace hospodařit od data poskytnutí 
dotace min. 5 let. Za nesplnění podmínky se nepovažuje zásah vyšší moci nebo 
mimořádných okolností. Případy zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností 
musí žadatel/příjemce dotace bezodkladně oznámit. 

t) Žadatel může od podání žádosti o dotaci až do vydání rozhodnutí svou žádost 
o dotaci změnit či upravit, přičemž zvyšovat požadavek na objem finančních 
prostředků a přidat nový předmět dotace (kód) do plánované investice může 
žadatel pouze do konce termínu podání žádosti o dotaci formou změny žádosti 
o dotaci. 

6   Termín příjmu žádosti o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci na rok 2023 začíná 15. 10. 2022 a končí 15. 2. 2023. 

Příjem žádostí o dotaci na rok 2024 začíná 1. 9. 2023 a končí 30. 1. 2024. 

6a   Motivační účinek 

Realizace předmětu dotace musí být zahájena po podání žádosti o dotaci. Za 
zahájení realizace předmětu dotace se nepovažují přípravné práce, jako je získání 
povolení a zpracování studií proveditelnosti, zpracování projektových dokumentací 
a případný výběr dodavatele. 

Za porušení motivačního účinku se považuje zejména provedení objednávky, 
zálohová faktura, uzavření smlouvy atd. před podáním žádosti o dotaci. 

7   Přílohy žádosti o dotaci 

a) Rozpis předpokládaných uznatelných nákladů. 

b) Nájemní/pachtovní smlouva prokazující oprávnění k užívání nemovitosti/pozemku 
od data podání žádosti po dobu následujících 7 let v případě, že projekt bude 
realizován v pronajatém/na propachtovaném nemovitosti/pozemku. 

c) Písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí/pozemků, vztahujících se k projektu, 
s realizací projektu, bude-li projekt realizován v pronajatém/na propachtovaném 
objektu/pozemku, ne starší 3 měsíců k datu podání žádosti. 

d) Písemné doklady, informace a postupy používané při hodnocení a schvalování 
investic příslušným orgánem žadatele nebo vnitřní dokumenty, kterými se řídí. 

e) Potvrzení příslušného dozorového orgánu (SVS, SZPI, ÚKZÚZ), že žadatel splňuje 
minimální standardy uvedené v bodě 11 Minimální standardy, ne starší 3 měsíců 
k datu podání žádosti. 
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f) Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, které mají podobu pdf, které 
se generují a dokládají prostřednictvím Portálu farmáře Fondu (sekce “Ostatní 
podání” - „Průřezové přílohy“). 

g) Prohlášení o zařazení podniku, které se dokládá prostřednictvím Portálu farmáře 
Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové přílohy“). 

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 9. 2023 a končí 
30. 4. 2024. 

Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení realizace 
předmětu dotace. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s předmětem dotace včetně objednávek, smluv a předávacích protokolů.  

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

c) V případě dokladů, které jsou v cizím jazyce, žadatel doloží překlad těchto 
dokladů v celém rozsahu. 

10   Náklady související s předmětem dotace 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace: 

kód předmět dotace náklady 

1 technologické modernizace veškeré technologické zařízení 
související s výrobou, nářezové a 
balící linky, balící stroje, plnící stroje, 
označovací stroje, paletizace, 
zařízení k tep. opracování; výroba 
páry pro provoz, detektory cizích 
těles, přístroje pro zjišťování 
jakostních a technologických 
ukazatelů  

2 modernizace skladování surovin a 
hotových potravinářských výrobků, resp. 
krmiv 

vytvoření a modernizace skladů 
s řízenou i neřízenou teplotou, včetně 
stavebních nákladů na skladovací 
prostory včetně projektové 
dokumentace 

3 související hardware a software – náklady 
na pořízení nesmí překročit 50 % 
z uznatelných nákladů 

j jedná se o veškerý SW a HW 
v projektu včetně projektové 
dokumentace 

4 stavební náklady vyvolané pořízením a 
instalací technologie, měřících, 

stavební náklady vzniklé v souvislosti 
s instalací pořízené technologie 
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Seznam neuznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace: 

a) zařízení nutné ke splnění požadavků legislativy,  

b) správní poplatky (např. poplatek za stavební řízení apod. Zaplacené clo 
uznatelným nákladem je), 

c) dopravní prostředky vyjma specializovaných nástaveb, 

d) výtahy sloužící pro přepravu osob, 

e) náklady na ubytování a dopravu pracovníků. 

11   Minimální standardy 

Oblast Platná právní úprava ČR Popis obsahu 
Příslušný 
orgán státní 
správy 

Veterinární 
péče 

Zákon č. 166/1999 Sb., 
o veterinární péči a o změně 
souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
a platné prováděcí vyhlášky 

Veterinární péče, zdraví 
zvířat, hygiena a 
nezávadnost potravin 

SVS 

Výroba 
potravin 

Zákon č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a 
doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
a platné prováděcí vyhlášky 

Zákon stanovuje povinnosti 
podnikatelů při výrobě 
potravin a tabákových 
výrobků a jejich uvádění do 
oběhu a upravuje státní 
dozor nad dodržováním 
povinností, vyplývajících 
z tohoto zákona 

SZPI 
SVS 

Výroba 
potravin 

Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 
178/2002, kterým se stanoví 
obecné zásady a požadavky 
potravinového práva, zřizuje se 
Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin a stanoví postupy 
týkající se bezpečnosti potravin 

Nařízení stanovuje 
povinnosti podnikatelů při 
výrobě potravin 

SZPI 
SVS 

Výroba 
potravin 

Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 
852/2004, o hygieně potravin 

Nařízení stanovuje 
povinnosti podnikatelů při 
výrobě potravin 

SZPI 
SVS 

kontrolních, záznamových a 
vyhodnocovacích přístrojů, modernizací 
výrobních prostorů – požadované náklady 
na stavební práce nesmí překročit 25 % 
z uznatelných nákladů 

včetně rozšíření stávajících prostor, 
modernizace výrobních prostorů, 
prostá renovace prostor není 
způsobilá (např. stěn, podlah, stropů) 
včetně projektové dokumentace 
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Výroba 
potravin 

Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 
853/2004 ze dne 29. dubna 
2004, kterým se stanoví 
zvláštní hygienická pravidla pro 
potraviny živočišného původu 

Nařízení stanovuje 
povinnosti podnikatelů při 
výrobě potravin 

SZPI 
SVS 

Výroba 
krmiv 

Zákon č. 91/1996 Sb., 
o krmivech, ve znění 
pozdějších předpisů  

Zákon stanovuje povinnosti 
podnikatelů při výrobě 
krmiv 

ÚKZÚZ 

12   Seznam výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti 
Společné zemědělské a rybářské politiky 

Příloha I. Smlouvy o fungování EU podle článku 38 Smlouvy7 

Číslo 
Bruselské 
nomenklatury  

Popis zboží 
Číselný kód 
Kombinované 
nomenklatury 8 

Kapitola 1 Živá zvířata  

Kapitola 2 Maso a jedlé droby  

Kapitola 3 Ryby, korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí  

Kapitola 4 
Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; 
jedlé produkty živočišného původu, jinde 
neuvedené ani nezahrnuté 

 

Kapitola 5   

05.04 
Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), 
celé a jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené, 
solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené 

 

05.15 
Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani 
nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, 
nezpůsobilá k lidskému požívání 

0511 

Kapitola 6 
Živé dřeviny a jiné rostliny, cibule, kořeny a 
podobné; řezané květiny a okrasná zeleň  

 

Kapitola 7 Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy  

Kapitola 8 
Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo 
melounů 

 

Kapitola 9 Káva, čaj, maté a koření, kromě maté (čísla 09.03)  

Kapitola 10 Obiloviny  

Kapitola 11 
Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný 
lepek 

 

Kapitola 12 
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, 
semena a plody, průmyslové nebo léčivé rostliny; 
sláma a pícniny 

 

                                                
7 Číselným kódem KN se rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený ve společném celním sazebníku v platném 
znění*. 

Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, vztahuje se příloha na zboží označené současně kódem KN a výslovně uvedeným slovním 
popisem k tomuto kódu v části přílohy I Smlouvy o fungování EU. 

* Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním 
sazebníku, v platném znění. 
8  Návrh aktuálního zařazení do Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží – Kombinované 

nomenklatury (KN) (pozn. Společný celní sazebník pro rok 2021 = Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1577 ze dne 21. 
září 2020). Uvedeno pouze pro případy, které se odlišují od současného znění KN.  
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Kapitola 13   

ex 13.03 Pektin ex 1302 

Kapitola 15   

15.01 
Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než 
čísla 0209 nebo 1503 

 

15.02 Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503  

15.03 
Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového 
sádla, oleostearin a oleomargarín a olein z loje, 
neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené 

 

15.04 
Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských 
savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené 

 

15.07 
Stálé rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, 
čištěné nebo rafinované 

1507 – 1515 

15.12 

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich 
frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, 
interesterifikované, reesterifikované nebo 
elaidinizované, též rafinované, ale jinak 
neupravené 

ex 1516 

15.13 

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze 
živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů 
nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, 
jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce 
čísla 1516 

ex 1516, 
1517 

15.17 
Degras, zbytky po zpracování tukových látek nebo 
živočišných nebo rostlinných vosků 

1522 

Kapitola 16 
Přípravky z masa, ryb, korýšů, měkkýšů nebo 
jiných vodních bezobratlých 

 

Kapitola 17   

17.01 
Třtinový a řepný cukr a chemicky čistá sacharóza 
v pevném stavu 

 

17.02 

Ostatní cukry; včetně chemicky čisté laktózy, 
maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; 
cukerné sirupy bez přísady aromatických přípravků 
nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním 
medem; karamel 

 

17.03 Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru   

17.05 

Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a 
melasy (včetně vanilkového cukru nebo vanilínu), 
vyjma ovocných šťáv s přísadou cukru v jakémkoliv 
podílu 

ex 1701, ex 
1703, ex 2106  

Kapitola 18   

18.01 
Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo 
pražené 

 

18.02 
Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové 
odpady 

 

Kapitola 20 
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných 
částí rostlin 

 

Kapitola 22   

22.04 Vinný mošt částečně kvašený (fermentovaný) nebo ex 2204  
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se zastaveným kvašením jinak než přidáním 
alkoholu 

22.05 

Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt z 
čerstvých hroznů, jehož kvašení bylo zastaveno 
přidáním alkoholu (viz celní sazebník a znění čísel 
2204 a 2205) 

ex 2204,   
ex 2205 

22.07 

Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (např. 
jablečné víno, hruškové víno, medovina, saké), 
směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi 
kvašených (fermentovaných) nápojů 
s nealkoholickými nápoji, jinde neuvedené ani 
nezahrnuté 

ex 2206 

ex 22.08 
ex 22.09 

Ethylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, o 
jakémkoli obsahu alkoholu, získávaný ze 
zemědělských produktů uvedených v příloze I 
Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a jiných lihových 
nápojů a složených lihových přípravků (tzv. 
koncentrované extrakty) pro výrobu alkoholických 
nápojů (viz celní sazebník a znění čísel 2207 a 
2208). 

ex 2207, 
ex 2208 

22.10 
Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny 
octové 

2209 

Kapitola 23 
Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; 
připravené krmivo 

 

Kapitola 24   

24.01 Nezpracovaný tabák, tabákový odpad  

Kapitola 45   

45.01 
Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený; 
korkový odpad; rozdrcený, granulovaný nebo na 
prach umletý korek 

 

Kapitola 54   

54.01 
Len surový nebo jinak zpracovaný, avšak, 
nespředený, lněná koudel a lněný odpad (včetně 
niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) 

5301 

Kapitola 57   

57.01 

Pravé konopí (Cannabis sativa) surové nebo 
zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad 
z pravého konopí (včetně niťového odpadu a 
rozvlákněného materiálu) 

5302 

Pro identifikaci výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti 
Společné zemědělské a rybářské politiky (Příloha I Smlouvy o fungování EU) je rozhodující 
název zboží, nikoli číslo nomenklatury.  
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15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 

1   Účel dotace 

Částečná kompenzace rybářským subjektům za újmy vzniklé zajišťováním 
vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků.  
Podpora je poskytována v souladu s FISH pokyny.  

2   Předmět dotace  

Rybník plnící rozhodnutí vodoprávních úřadů nebo orgánů ochrany přírody nebo 
zajišťující veřejný zájem s výměrou větší než 5 ha.  

3   Žadatel  

Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká 
v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 
znění pozdějších předpisů.  

4   Dotace  

Forma dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).  

Výše dotace: do 1 000 Kč/1 ha katastrální plochy rybníka za zajištění každé 
z následujících funkcí/péčí (tyto funkce/péče lze sčítat a násobit plochou každého 
podpořeného rybníka):  

a) Nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou:  

- 15.1. akumulace vody v krajině,  

- 15.2. retenční účinek při povodních,  

- 15.3. zajišťování sportovních a rekreačních účelů,  

- 15.4. zlepšování jakosti povrchových vod svými dočišťovacími účinky.  

b) Péče o rybniční fond ve veřejném zájmu:  

- 15.5. odstraňování sedimentu z loviště.  

c) Nařízená péče rozhodnutím orgánů ochrany přírody:  

- 15.6. zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů,  

- 15.7. omezení vysazování amura orgány ochrany přírody,  

- 15.8. omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy,  

- 15.9. omezení aplikace minerálních a organických hnojiv,  

- 15.10. další omezení na základě rozhodnutí orgánů ochrany přírody.  

5   Podmínky poskytnutí dotace  

a) Výměra každého podporovaného rybníka musí být větší než 5 ha. 

b) Žadatel podává jednu žádost za všechny předměty dotace. Žádost musí být 
podána alespoň 5 dní před zahájením realizace projektu (odstraněním sedimentu 
z loviště).  

c) Předmět dotace 15.5. (odstraňování sedimentu z loviště) musí být realizován do 
31. 10. 2023. 
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d) Žadatel musí prostřednictvím žádosti o dotaci doložit plán na odstraňování 
sedimentu z loviště s termíny, ve kterých bude odstraňování sedimentu z loviště 
na jednotlivých rybnících realizovat. V případě, že dojde ke změně plánu na 
odstraňování sedimentu z loviště, musí žadatel tuto změnu oznámit 5 dní před 
zahájením, a to formou změny žádosti o dotaci. 

e) V případě žádosti o dotaci na předmět dotace 15.5. lze vydat rozhodnutí 
o poskytnutí dotace po provedení fyzické kontroly stavu odstranění sedimentu 
z loviště. Kontrola na místě je prováděna u předmětu dotace 15.5. (odstraňování 
sedimentu z loviště) na základě plánu odstraňování sedimentu z loviště 
nejpozději do 31. 10. 2023.  

f) Dotace nelze poskytnout na rybník, který je v daném roce v rekonstrukci, nebo na 
předmět dotace (odstranění sedimentu), na který byla v posledních pěti letech 
poskytnuta dotace na odstranění sedimentu z programu 129 280 Podpora 
retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže.  

g) Žadatel má uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k rybníkům, u kterých žádá 
o částečnou kompenzaci. Pokud žadatel žádá o kompenzaci na pronajatý, resp. 
propachtovaný rybník, předloží nájemní, resp. pachtovní smlouvu, případně jiný 
doklad osvědčující oprávnění k užívání rybníka. Vlastnické/nájemní vztahy 
k rybníkům musí mít žadatel uspořádány za rok, za který bude poskytnuta 
podpora. 

h) V případě podpory v odvětví rybolovu a akvakultury, musí příjemci takové 
podpory dodržovat pravidla společné rybářské politiky, a to po celou dobu 
provádění opatření a dále po dobu pěti let od okamžiku konečné platby příjemci. 
Pokud příslušný orgán zjistí, že se příjemce během uvedených období dopustil 
jednoho nebo více porušení předpisů podle čl. 11 odst. 1 a 3 nařízení (EU) 
2021/1139, musí příjemce podporu vrátit. Žádosti subjektů, které se dopustily 
výše uvedeného/ých porušení pravidel společné rybářské politiky, jsou 
nepřípustné.  

i) Podpora v odvětví rybolovu a akvakultury se nesmí poskytovat na činnosti, které 
odpovídají nezpůsobilým operacím podle článku 13 nařízení (EU) 2021/1139. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci  

Příjem žádostí o dotaci začíná 13. 12. 2022 a končí 31. 3. 2023. Žádost o dotaci 
musí být podána alespoň 5 dní před zahájením realizace předmětu dotace 
(odstraňováním sedimentu z loviště).  

Odstraňování sedimentu z loviště lze zahájit od 1. 1. 2023. 

7   Přílohy k žádosti o dotaci 

Prohlášení o zařazení podniku, které se dokládá prostřednictvím Portálu farmáře 
Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové přílohy“). 

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci  

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 6. 2023 a končí 
30. 6. 2023. 

Pro předmět dotace 15.5. neprobíhá příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok 
na dotaci. 
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9   Doklady prokazující nárok na dotaci  

a) V případě pronájmu nájemní/pachtovní smlouvy případně jiný doklad osvědčující 
oprávnění k užívání rybníka.  

b) V případě žádosti o dotaci na předmět 15.1. a 15.2. doloží žadatel Rozhodnutí 
o schválení manipulačního řádu nebo Rozhodnutí o nakládání s vodami, 
popřípadě manipulační řád pro každý rybník, který je předmětem žádosti o dotaci. 

c) V případě žádosti o dotaci na předmět dotace 15.3. doloží žadatel Rozhodnutí 
nebo vyjádření příslušného úřadu, kde lze ověřit, že rybník skutečně slouží ke 
sportovním a rekreačním účelům. 

d) V případě žádosti o dotaci na předmět 15.4. doloží žadatel Rozhodnutí nebo 
vyjádření příslušného úřadu, ze kterého bude zřejmé, že rybník plní funkci 
zlepšování jakosti povrchových vod svými dočišťovacími účinky. 

e) V případě žádosti o dotaci na předmět dotace 15.6.doloží žadatel Rozhodnutí 
nebo vyjádření příslušného úřadu o zachování litorálu, který stanoví podmínky 
o jeho péči. 

f) V případě žádosti o dotaci na předmět dotace 15.7. doloží žadatel Rozhodnutí 
nebo vyjádření příslušného úřadu, kterým se stanoví omezení vysazování amura. 

g) V případě žádosti o dotaci na předmět dotace 15.8. doloží žadatel Rozhodnutí 
nebo vyjádření příslušného úřadu týkající se omezení či úplného vyloučení 
přikrmování obsádek ryb, resp. aplikace krmiv do vody rybníků stanoveného 
orgánem příslušného úřadu. 

h) V případě žádosti o dotaci na předmět 15.9. doloží žadatel Rozhodnutí nebo 
vyjádření příslušného úřadu, kde bude specifikováno opatření na vyloučení či 
omezení minerálního či organického hnojení. 

i) V případě žádosti o dotaci na předmět 15.10. doloží žadatel Rozhodnutí nebo 
vyjádření příslušného úřadu, ze kterého bude zřejmé další omezení. 
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17. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 

17.A.   Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů  

1   Účel dotace  

Podpora biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách určená pro 
uživatele rybářských revírů.  

2   Předmět dotace  

Podpora na jeden hektar rybářského revíru.  

3   Žadatel  

Uživatel rybářského revíru, pro kterého jsou příslušným orgánem státní správy 
rybářství krajské úřady nebo MZe podle § 21 odst. 1) a 2) a § 22 odst. 2) a 3) zákona 
č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů. Kromě fyzických 
a právnických osob uvedených v § 6 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění 
pozdějších předpisů, mohou být žadatelem také Lesy ČR, s. p., Vojenské lesy 
a statky, s. p., podniky povodí.  

4   Dotace  

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).  

Výše dotace: do 800 Kč na jeden hektar rybářského revíru.  

5   Podmínky poskytnutí dotace  

a) Celková výměra podporovaných rybářských revírů musí být alespoň 1 ha.  

b) Podporu nelze poskytnout pro rybářské revíry, na nichž je prováděna 
hospodářská těžba za účelem uvedení produktů rybolovu na trh.  

c) Podpora musí být využita jen na náklady pokrývající vysazování těch rybích 
druhů, které byly vysazeny v souladu se stanoveným postupem zarybňování, a to 
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Podpora nesmí být využita na vysazování úhoře 
říčního. 

d) Podpora poskytnutá na zarybnění rybářských revírů musí být plně využita 
v každém jednotlivém rybářském revíru podle určené výše. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci  

Příjem žádostí o dotaci a formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 
1. 4. 2023 a končí 2. 5. 2023 včetně.  

7   Doklady prokazující nárok na dotaci  

Všechny platné právní akty a dokumenty prokazující přenechání výkonu rybářského 
práva žadatelům a jejich změny pro rybářské revíry, na které je požadována dotace 
(např. Přenechání výkonu rybářského práva, Oznámení o povolení výkonu 
rybářského práva, Rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva).  
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17.B.   Podpora obnovy rybího společenstva po havárii v čistotě vody  

1   Účel dotace  

Obnova rybích populací v povrchových vodách po havárii v čistotě vody, která 
zapříčinila minimální přežití rybího společenstva, určená pro uživatele rybářských 
revírů. 

2   Předmět dotace  

Podpora na jeden hektar rybářského revíru.  

3   Žadatel  

Uživatel rybářského revíru, pro kterého jsou příslušným orgánem státní správy 
rybářství krajské úřady nebo MZe podle § 21 odst. 1) a 2) a § 22 odst. 2) a 3) zákona 
č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů. Kromě fyzických 
a právnických osob uvedených v § 6 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění 
pozdějších předpisů, mohou být žadatelem také Lesy ČR, s. p., Vojenské lesy 
a statky, s. p., podniky povodí.  

4   Dotace  

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).  

Výše dotace: do 5 130 Kč na jeden hektar rybářského revíru.  

5   Podmínky poskytnutí dotace  

a) Celková výměra podporovaných rybářských revírů musí být alespoň 1 ha.  

b) Podporu nelze poskytnout pro rybářské revíry, na nichž je prováděna 
hospodářská těžba za účelem uvedení produktů rybolovu na trh.  

c) Podpora musí být využita jen na náklady pokrývající vysazování těch rybích 
druhů, které byly vysazeny v souladu se stanoveným postupem zarybňování, a to 
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Podpora nesmí být využita na vysazování úhoře 
říčního. 

d) Podpora poskytnutá na zarybnění rybářských revírů musí být plně využita 
v každém jednotlivém rybářském revíru podle určené výše. 

e) O podporu lze na konkrétní revír žádat každoročně v období maximálně 10 let 
(celkem tedy maximálně 10krát).  

6   Termín příjmu žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci  

Příjem žádostí o dotaci a formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 
1. 4. 2023 a končí 2. 5. 2023 včetně. 

7   Doklady prokazující nárok na dotaci  

a) Všechny platné právní akty a dokumenty prokazující přenechání výkonu 
rybářského práva žadatelům a jejich změny pro rybářské revíry, na které je 
požadována dotace (např. Přenechání výkonu rybářského práva, Oznámení 
o povolení výkonu rybářského práva, Rozhodnutí o povolení výkonu rybářského 
práva). 
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b) Doklady prokazující havárii v čistotě vody, doklady prokazující minimální přežití 
rybího společenstva a doklady prokazující úhyn ryb vlivem otravy. 

c) V případě žádosti ve druhém roce a v dalších letech [bod 5 písm. e)] musí být 
každoročně doložen doklad prokazující potřebu pokračující obnovy rybího 
společenstva, a to na základě ichtyologického průzkumu v postiženém rybářském 
revíru. 
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18. Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů 
s humanitárním zaměřením 

18.A.   Podpora provozu potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním 
zaměřením 

1   Účel dotace 

Cílem dotace je podpora distribuce potravin lidem na hranici hmotné nouze, kteří jsou 
bez adekvátního přístupu k základním potravinám, a tím částečně přispívat ke 
snížení plýtvání potravinami.  

Primárním cílem je řešení pomoci potravinovým bankám, příp. dalším subjektům 
zabývajících se bezplatnou distribucí potravin získaných od provozovatelů 
potravinářských podniků podle § 11 odst. 2 a 3 zákona č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, potřebným. Účelem dotace je poskytnutí 
finanční podpory s cílem podpořit samotnou činnost potravinových bank (případně 
jiných obdobných subjektů). 

2   Předmět dotace 

Mzdové a provozní náklady související se shromažďováním, skladováním 
a přidělováním darovaných potravin na území České republiky vč. nájmů a služeb. 

3   Žadatel 

Organizace, které shromažďují bezplatně potraviny, skladují a přidělují 
je humanitárním nebo charitativním organizacím nebo instituce, které zdarma poskytují 
potravinovou pomoc lidem v hmotné nouzi a bez přístupu k základním potravinám. 
K datu podání žádosti musí být subjekt po dobu jednoho roku členem České federace 
potravinových bank nebo sdružení Charita Česká republika uvedeném v příloze č. 1 
stanov sdružení Charita Česká republika – seznam členů. 

Žádost může podat také Česká federace potravinových bank a sdružení Charita 
Česká republika. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: 

do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů dle předloženého projektu. 
Náklady hrazené z dotace nesmí překročit 85 % celkových ročních provozních 
nákladů žadatele vynaložených na shromažďování, skladování a přidělování pomoci 
potřebným. 

a) pro žadatele, kteří shromáždí do 200 tun (včetně) potravin získaných 
od provozovatelů potravinářských podniků kteří poskytují potraviny na základě 
§ 11 odst. 2 a 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, 
ve znění pozdějších předpisů, vyjma cíleně nakupovaných potravin v rámci 
potravinové pomoci MPSV a potravinových sbírek a podobně za předchozí 
kalendářní rok - maximální možná celková výše dotace za rok 2023 je 
4 000 000 Kč. 
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b) pro žadatele, kteří shromáždí nad 200 do 600 tun (včetně) potravin získaných 
od provozovatelů potravinářských podniků kteří poskytují potraviny na 
základě § 11 odst. 2 a 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, vyjma cíleně nakupovaných potravin 
v rámci potravinové pomoci MPSV a potravinových sbírek a podobně za 
předchozí kalendářní rok - maximální možná celková výše dotace za rok 2023 je 
5 000 000 Kč. 

c) pro žadatele, kteří shromáždí nad 600 do 1000 tun (včetně) potravin získaných 
od provozovatelů potravinářských podniků kteří poskytují potraviny na 
základě § 11 odst. 2 a 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, vyjma cíleně nakupovaných potravin 
v rámci potravinové pomoci MPSV a potravinových sbírek a podobně za 
předchozí kalendářní rok - maximální možná celková výše dotace za rok 2023 je 
7 500 000 Kč. 

d) pro žadatele, kteří shromáždí nad 1 000 do 1 600 tun (včetně) potravin získaných 
od provozovatelů potravinářských podniků kteří poskytují potraviny na 
základě § 11 odst. 2 a 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, vyjma cíleně nakupovaných potravin 
v rámci potravinové pomoci MPSV a potravinových sbírek a podobně za 
předchozí kalendářní rok - maximální možná celková výše dotace za rok 2023 je 
13 000 000 Kč.  

e) pro žadatele, kteří shromáždí nad 1 600 tun potravin získaných od provozovatelů 
potravinářských podniků kteří poskytují potraviny na základě § 11 odst. 2 a 3 
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění 
pozdějších předpisů, vyjma cíleně nakupovaných potravin v rámci potravinové 
pomoci MPSV a potravinových sbírek a podobně za předchozí kalendářní rok - 
maximální možná celková výše dotace za rok 2023 je 14 500 000 Kč. 

Pokud objem plánovaných nákladů všech subjektů dle předmětu dotace přesáhne 
celkovou alokovanou částku, mohou být celkové uznatelné náklady v maximální 
možné výši poměrně kráceny na stanovenou procentuální část odpovídající alokované 
částce. Výsledná poskytnutá dotace bude vyplacena maximálně do výše krácených 
uznatelných nákladů, čímž dojde k naplnění předmětu a účelu dotace. 

Fond rozhodne o poskytnutí dotace na základě žádostí podaných v termínu podle 
bodu 6. Kontrola dokladů prokazující nárok na dotaci bude provedena následně po 
poskytnutí dotace. V případě nesplnění podmínek žadatel poskytnuté prostředky 
vrátí.  

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznatelnými náklady jsou náklady vztahující se k období od 1. 1. 2023 
do 31. 12. 2023. 

b) Žadatel musí v roce 2021 shromáždit min. 50 t potravin získaných od provozovatelů 
potravinářských podniků na základě jejich povinnosti stanovené v § 11 odst. 2 a 3 
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění 
pozdějších předpisů, vyjma cíleně nakupovaných potravin v rámci potravinové 
pomoci MPSV a potravinových sbírek a podobně. 
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c) Žadatel musí vést oddělenou skladovou evidenci shromážděných potravin a musí 
být schopen prokázat, od jakých provozovatelů potravinářských podniků byly 
potraviny získány, jejich množství a druh. 

d) Žadatel doloží na formuláři Fondu projekt obsahující soubor opatření nutných 
k provedení předmětu podpory včetně popisu účelnosti, efektivnosti 
a hospodárnosti vynaložených prostředků. 

e) Nevyužité prostředky z poskytnuté dotace vrátí žadatel na základě rozhodnutí 
vydaného Fondem. 

f) Žadatel/příjemce dotace musí s dlouhodobým majetkem pořízeným podle čl. 10 
písm. c) hospodařit od data příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci do 
31. 12. 2026. Za nesplnění podmínky se nepovažuje zásah vyšší moci nebo 
mimořádných okolností. Případy zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností 
musí žadatel/příjemce dotace bezodkladně oznámit. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 začíná 3. 10. 2022 a končí 14. 10. 2022. 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2024 začíná 3. 10. 2023 a končí 14. 10. 2023. 

7   Přílohy k žádosti o dotaci 

a) Doklad o členství v České federaci potravinových bank nebo ve sdružení Charita 
Česká republika. 

b) Doklad (skladová evidence, darovací smlouva apod.) prokazující, že žadatel 
v roce 2021 shromáždil min. 50 t potravin získaných od provozovatelů 
potravinářských podniků, kteří poskytují potraviny na základě § 11 odst. 2 a 3 
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších 
předpisů.  

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 12. 2023 a končí 
31. 3. 2024. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s předmětem dotace. Mzdové náklady budou prokazovány na formuláři Fondu 
včetně doložení pracovních smluv, výkazů a pracovní náplně.  

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

c) Zprávy o naplnění účelu pracovních cest dle čl. 10, písm. g). 

d) Účetní sestava nebo výsledovka za uzavřené účetní období, za které jsou 
podávány doklady prokazující nárok na dotaci. 

10   Náklady související s předmětem dotace 

a) Mzdové náklady 
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Uznatelnými náklady jsou náklady na: 

Mzdové náklady včetně zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění 
hrazených zaměstnavatelem, které odpovídají danému místu a času. 

Mzdy a odpracovaný čas související s realizací předmětu dotace je třeba doložit 
pracovními výkazy jednotlivých zaměstnanců. Mzdové náklady musí být 
podloženy pracovní smlouvou včetně pracovní náplně.  

b) Osobní náklady 

- zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele,  
- náklady na vstupní a periodické zdravotní prohlídky zaměstnance, 
- náklady na testování zaměstnance na přítomnost alkoholu, drog, nemocí 

apod. 

c) Drobný dlouhodobý majetek  

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jehož pořizovací cena 
nesplňuje požadavky pro zařazení do dl. hmotného nebo nehmotného majetku 
dle vnitropodnikové směrnice žadatele a jehož doba použitelnosti je více než 
jeden rok. 

- kancelářský počítač, 
- monitor, 
- notebook, 
- tiskárna, 
- mobilní telefon, 
- pracovní stůl, 
- další vybavení skladu a kanceláře dlouhodobého charakteru, jehož pořizovací 

cena nesplňuje požadavky pro zařazení do dl. hmotného nebo nehmotného 
majetku dle vnitropodnikové směrnice žadatele a jehož doba použitelnosti je 
více než jeden rok. 

Maximální limity dotace pro nákup vybraného majetku:  

Výdaj Limit (na 1 ks) 

Kancelářský počítač 15 000 Kč 

Monitor 5 000 Kč 

Notebook 20 000 Kč 

Tiskárna 5 000 Kč 

Mobilní telefon 5 000 Kč 

Pracovní stůl 5 000 Kč 

d) Materiál 

Uznatelnými náklady jsou náklady na pořízení: 

- spotřební materiál, 
- materiál ke skladování - balící folie, karton apod., 
- čisticí prostředky na úklid, hygienu a dezinfekci, úklidové pomůcky, 
- kancelářské potřeby včetně tonerů do tiskáren, razítko, 
- náklady na tisk informačních materiálů souvisejících s účelem dotace (letáky, 

brožury, tiskoviny),  
- lékárnička na pracoviště, lékárnička do automobilu, 
- osobní ochranné pracovní prostředky a pracovní oblečení, 
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- pohonné hmoty do automobilů a další provozní kapaliny (voda do ostřikovačů, 
chladicí kapalina, oleje apod.), 

- hasicí přístroj, bezpečnostní prvky (cedule, pásky, reflexní vesty). 

e) Energie  

Uznatelným nákladem jsou náklady na energie kalendářního roku, na který je 
dotace poskytnuta, a to do výše zaplacených záloh nebo uhrazené reálné 
spotřeby, která proběhla na základě vyúčtování od dodavatele energií.  

Pokud ke konci daného kalendářního roku nelze doložit vyúčtování reálné 
spotřeby energií, bude náklad zaúčtován na základě dohadné položky 
a uznatelným nákladem bude odborně vypočtená spotřeba energií, jejíž výpočet 
bude podložen a maximální uznatelností nákladu bude výše zaplacených záloh 
k danému odběrnému místu. 

Uznatelnými náklady jsou náklady za teplo, plyn, elektrickou energii, vodné 
a stočné, srážkovou vodu. 

f) Opravy a udržování 

Uznatelnými náklady jsou náklady na:  

- opravu a údržbu budov – vlastních i pronajatých nemovitostí včetně povinných 
revizí, 

- opravu a údržbu zařízení – kontroly, opravy, revize zařízení a vybavení 
ve skladech (vysokozdvižné vozíky, paletové vozíky, mrazáky, velké chladicí 
boxy, regály, výtahy apod.), 

- opravu a údržbu automobilů včetně STK, měření emisí, pravidelný servis, mytí 
a čištění vozidel, přezutí pneumatik apod. 

g) Cestovní náhrady – náklady na pracovní cesty zahrnují jízdní náklady a parkovné 

Žadatel doloží ke každé uskutečněné pracovní cestě Zprávu o naplnění účelu 
pracovní cesty. 

h) Služby 

Uznatelnými náklady jsou náklady na:  

- poštovní a kurýrní služby, telefonní poplatky, internet, 
- nájemné – budovy, místnosti, vyhrazená parkovací místa, 
- IT a software – technická podpora, update SW, platby za přístup do SW, 

externí uložiště, webové rozhraní, platby za doménu apod., 
- likvidace odpadů, dodavatelský úklid, 
- přepravní služby (vč. logistiky a distribuce potravin do a ze skladu), 
- dezinfekce a deratizace prostor, 
- konzultační, poradenské a právní služby, do částky 30 000 Kč za rok, 
- dodavatelské vedení účetnictví, 
- vzdělávání zaměstnanců k obnovení, upevnění a prohloubení kvalifikace 

a všechna zákonná školení potřebná k výkonu konkrétní pracovní pozice,  
- audit účetní závěrky do částky 40 000 Kč za rok, 
- operativní leasing (druh leasingu, jeho podstatou je pronájem, kdy po 

skončení doby pronájmu nájemce vrací majetek pronajímateli) automobilu pro 
přepravu potravin a více než 3 osob (včetně řidiče), jehož max. pořizovací 
cena je do 500 000 Kč nebo automobilu pro přepravu potravin, jehož max. 
pořizovací cena je do částky 1 000 000 Kč, 
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- grafické a propagační práce (foto, návrhy, animace, videa apod.) do částky 
40 000 Kč, 

- služby zprostředkovatelů BOZP, 
- náklady související se zabezpečením objektu. 

i) Pojištění 

Uznatelnými náklady jsou náklady na:  

- pojištění podnikatelských a právních rizik, 
- povinné ručení a havarijní pojištění vozidel, 
- pojištění objektů a zařízení, 
- pojištění dobrovolníků a zaměstnanců. 

j) Daně a poplatky 

Uznatelnými náklady jsou náklady na pořízení: 

- dálniční známky, 
- bankovní poplatky týkající se bankovního účtu, který je uveden v žádosti 

o dotaci, 
- daň silniční, 
- správní poplatky podle z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném 

znění. 

11   Neuznatelné náklady 

Za neuznatelné náklady se považují například: 

- náklady nesouvisející s předmětem dotace, 
- příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní 

spoření, životní pojištění, příspěvek na stravování, příspěvek na rekreaci, 
- navýšení vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění, 
- náklady příštích období – náklady časově nesouvisející s daným rokem nebo 

podpořeným obdobím, 
- vybavení kanceláře a kuchyní, které nejsou součástí skladovacích prostor 

a neslouží k administrativě a obsluze skladování, 
- upomínkové předměty, reprezentace, pohoštění, občerstvení, catering, 

ošatné, alkohol, cigarety, 
- vstupné na akce, finanční leasing, 
- soudní poplatky, ostatní pokuty a penále, členský příspěvek ČFPB a další 

příspěvky nesouvisející s činností potravinových bank, 
- smluvní pokuty a úroky z prodlení, věcné a finanční dary, kurzové ztráty, 

odpisy nedobytných pohledávek, bankovní poplatky účtů (které nesouvisí 
s projektem), úroky z úvěru, manka a škody, výdaje na právní spory, 

- odpisy, 
- tvorba fondů, akcie, majetkové podíly apod. 
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18.B.   Podpora investic pro potravinové banky a další subjekty s humanitárním 
zaměřením 

1   Účel dotace 

Cílem dotace je podpora distribuce potravin lidem na hranici hmotné nouze, kteří jsou 
bez adekvátního přístupu k základním potravinám a tím částečně přispívat ke snížení 
plýtvání potravinami.  

Primárním cílem je řešení pomoci potravinovým bankám příp. dalším subjektům 
zabývajících se bezplatnou distribucí potravin získaných od provozovatelů 
potravinářských podniků podle §11 odst. 2 a 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách 
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, potřebným. Účelem dotace je poskytnutí finanční podpory 
s cílem podpořit samotnou činnost potravinových bank (případně jiných obdobných 
subjektů). 

Podpora koupě, rekonstrukce a výstavby skladovacích prostor pro skladování 
potravin včetně technologického vybavení v rámci potravinových bank a dalších 
subjektů s humanitárním zaměřením. 

2   Předmět dotace 

Dotaci lze poskytnout pro vytvoření odpovídajících podmínek pro skladování potravin 
výstavbou nebo rekonstrukcí skladovacích prostor pro potraviny, vybavením 
skladovacích prostor pro potraviny potřebnou technologií včetně pořízení automobilu 
pro svážení a distribuci darovaných potravin. Za skladovací prostor je považována 
provozovna s prostorem určeným pro uskladnění, chlazení, mražení, balení 
a prodloužení životnosti potravin, a další potřebné prostory pro naplnění zákonných 
povinností provozovatele potravinářského podniku (např. úklidová místnost, sklad 
palet a obalů, garáž, skladová kancelář, odpočinková místnost, sociální zařízení).  

3   Žadatel 

Organizace, které zdarma shromažďují darované potraviny, skladují a přidělují 
je humanitárním nebo charitativním organizacím nebo instituce, které zdarma poskytují 
potravinovou pomoc lidem v hmotné nouzi a bez přístupu k základním potravinám. 
K datu podání žádosti musí být subjekt po dobu jednoho roku členem České federace 
potravinových bank nebo sdružením Charity Česká republika uvedeném v Příloze č. 1 
stanov Charity Česká republika – seznam členů. 

Žádost může podat také Česká federace potravinových bank a sdružení Charita 
Česká republika. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

Výše dotace: do 85 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů dle předloženého 
projektu, maximální možná výše dotace je 1 000 000 Kč. 

Pokud objem plánovaných nákladů na investice všech subjektů přesáhne celkovou 
alokovanou částku, mohou být celkové uznatelné náklady v maximální možné výši 
poměrně kráceny na stanovenou procentuální část odpovídající alokované částce. 
Výsledná poskytnutá dotace bude vyplacena maximálně do výše krácených 
uznatelných nákladů, čímž dojde k naplnění předmětu a účelu dotace. 
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Fond rozhodne o poskytnutí dotace na základě žádostí podaných v termínu podle 
bodu 6. Kontrola dokladů prokazující nárok na dotaci bude provedena následně po 
poskytnutí dotace. V případě nesplnění podmínek žadatel poskytnuté prostředky 
vrátí. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznatelnými náklady jsou náklady vztahující se k období od 1. 1. 2023 
do 31. 12. 2023. 

b) Žadatel musí v roce 2021 shromáždit min. 50 t potravin získaných od provozovatelů 
potravinářských podniků na základě jejich povinnosti stanovené v § 11 odst. 2 a 3 
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších 
předpisů, vyjma cíleně nakupovaných potravin v rámci potravinové pomoci MPSV 
a potravinových sbírek a podobně. Subjekt musí vést oddělenou skladovou evidenci 
shromážděných potravin a musí být schopen prokázat jejich množství a druh. 

c) Žadatel doloží na formuláři Fondu projekt obsahující soubor opatření nutných 
k provedení technických opatření, včetně zdůvodnění účelnosti, efektivnosti 
a hospodárnosti vynaložených prostředků. 

d) Nemovitosti a pozemky, vztahující se k projektu, musí být ve vlastnictví 
žadatele/příjemce dotace, nebo musí žadatel/příjemce dotace prokázat oprávnění 
k užívání pozemku od data podání žádosti o dotaci do 31. 12. 2028. 

e) Žadatel/příjemce dotace musí prokázat oprávnění k užívání nemovitosti/pozemku 
od data podání žádosti o dotaci do 31. 12. 2028 v případě, že projekt bude 
realizován v pronajaté/na propachtovaném nemovitosti/pozemku. Žadatel doloží 
nájemní/pachtovní smlouvu nebo jiný doklad prokazující oprávnění k užívání 
nemovitosti/pozemku na dobu určitou minimálně do 31. 12. 2028 nebo na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let. 

f) Zajištění písemného souhlasu vlastníků nemovitostí/pozemků, vztahujících se 
k projektu, s realizací projektu platného minimálně do 31. 12. 2028, ne starší 3 měsíců 
k datu podání žádosti. 

g) Žadatel/příjemce dotace musí s předmětem dotace hospodařit od data příjmu 
dokladů prokazujících nárok na dotaci do 31. 12. 2028. Za nesplnění podmínky 
se nepovažuje zásah vyšší moci nebo mimořádných okolností. Případy zásahu 
vyšší moci nebo mimořádných okolností musí žadatel/příjemce dotace 
bezodkladně oznámit. 

h) Nevyužité prostředky z poskytnuté dotace vrátí žadatel na základě rozhodnutí 
vydaného Fondem. 

6   Termín příjmu žádosti o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 začíná 3. 10. 2022 a končí 14. 10. 2022. 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2024 začíná 3. 10. 2023 a končí 14. 10. 2023. 

7   Přílohy k žádosti o dotaci  

a) Doklad o členství v České federaci potravinových bank nebo ve sdružení Charita 
České republiky. 
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b) Nájemní/pachtovní smlouva nebo jiný doklad prokazující oprávnění k užívání 
nemovitosti/pozemku od data podání žádosti o dotaci do 31. 12. 2028 
v případě, že předmět dotace bude realizován v pronajaté/na propachtovaném 
nemovitosti/pozemku. Nedokládá se v případě pořízení užitkového automobilu nebo 
pokud se neinvestuje do zařízení pevně spojeného s nemovitostí. 

c) Písemný souhlas vlastníků nemovitostí/pozemků, vztahujících se k projektu, 
s realizací projektu od data podání žádosti o dotaci do 31. 12. 2028, ne starší 
3 měsíců k datu podání žádosti. Nedokládá se v případě pořízení užitkového 
automobilu nebo pokud se neinvestuje do zařízení pevně spojeného s nemovitostí. 

d) Doklad (skladová evidence, darovací smlouva apod.) prokazující, že žadatel 
v roce 2021 shromáždil min. 50 t potravin získaných od provozovatelů 
potravinářských podniků kteří poskytují potraviny na základě § 11 odst. 2 a 3 
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění 
pozdějších předpisů.  

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 12. 2023 a končí 
31. 3. 2024. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s předmětem dotace.  

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

c) Stavební náklady musí být podloženy rozpisem provedených prací včetně 
uvedení výměr a použitého materiálu. 

d) Popis a porovnání cen/nabídek od min. tří dodavatelů dle čl. 10 u položek nad 
100 000 Kč. 

10   Náklady související s předmětem dotace 

Uznatelnými náklady jsou náklady na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jehož 
pořizovací cena splňuje požadavky pro zařazení do dl. hmotného nebo nehmotného 
majetku dle vnitropodnikové směrnice žadatele, a jehož doba použitelnosti je více 
než jeden rok: 

- manipulační technika (vozíky, paletové vozíky, vysokozdvižné vozíky), váha, 
lis na papír a kartony, 

- přepravní a skladovací box, paleta, skladovací regály,  
- balicí technika, 
- vybavení automobilů,  
- skladovací HW - čtečka, tiskárna čárových kódů, tiskárna štítků, tablet 

a potřebná operativní IT technika,  
- vybavení zázemí zaměstnanců,  
- vybavení pro úklid a dodržování HACCP - úklidový stroj, 
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- vybavení skladové či administrativní kanceláře chladicí a mrazicí boxy, lednice 
a mrazáky, záložní zdroje, 

- zdvihací a nájezdové zařízení, transportní systémy, 
- vybavení zázemí pro čištění, zpracování, třídění a balení potravin, 
- automobily vhodné pro přepravu potravin nebo osob a potravin, 
- vybavení pro chlazení automobilů (např. chladicí jednotky a zařízení, 

autolednice), 
- přívěsný vozík, 

- skladový a účetní software, 
- technické zhodnocení a stavební úpravy skladu a budov, 
- výstavba, přístavba a rekonstrukce skladovacích prostor, 
- zabezpečovací a kamerové systémy. 

Maximální limity dotace pro nákup vybraného majetku: 

Výdaj Limit (na 1 ks) 

Kancelářský počítač 15 000 Kč 

Monitor 5 000 Kč 

Notebook 20 000 Kč 

Tiskárna 5 000 Kč 

Mobilní telefon 5 000 Kč 

Pracovní stůl 5 000 Kč 

Automobil pro přepravu potravin 
a více než 3 osob (včetně řidiče) 

500 000 Kč 

Automobil pro přepravu potravin 1 000 000 Kč 

11   Neuznatelné náklady 

Vybavení kanceláře a kuchyní, které nejsou součástí skladovacích prostor a neslouží 
k administrativě a obsluze skladování. 
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19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských 
produktů v režimech jakosti Q CZ 

19.C. Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních 
brambor v režimu jakosti Q CZ  

19.C.a.   Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor 
v režimu jakosti Q CZ 

19.C.b.   Podpora činností spojených s režimem jakosti Q CZ 

- 19.C.b.1.   Podpora kontrolních opatření a poradenství spojených s režimem 
jakosti Q CZ 

- 19.C.b.2.   Podpora vyjmenovaných úkonů provedených formou služeb 
spojených s režimem jakosti Q CZ 

19.C.a.   Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor 
v režimu jakosti Q CZ 

1   Účel dotace 

Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí 
a dosažení přidané hodnoty konzumních brambor a výrobků z nich. 

Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny. 

2   Předmět dotace 

Podpora producentům a zpracovatelům konzumních brambor na částečnou úhradu 
nákladů spojených s dobrovolným zapojením do režimu jakosti Q CZ. 

3   Žadatel 

Producent a zpracovatel brambor, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících 
s účastí v režimu jakosti Q CZ, maximálně však do výše 75 000 Kč9 na žadatele.  

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné v období od 1. 5. 2023 
do 30. 4. 2024. 

b) Žádost se podává za daný dotační podprogram zvlášť. 

c) Žadatel musí být zapojen v režimu jakosti Q CZ po celou dobu dotačního období, 
v období od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024. 

d) Žadatel může pobírat dotaci v rámci tohoto podprogramu maximálně po dobu 5 
let od zapojení se do dotačního podprogramu, počínaje prvním rokem vyplacení 
dotace. 

                                                
9 Tato částka za rok se vyplácí max. po dobu 5 let. 
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e) Žadatel je povinen se zúčastnit minimálně jednoho školení, které se vztahuje 
k dotačnímu podprogramu 19.C.a. Podpora na účast producentů a zpracovatelů 
konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ, pořádaného vlastníkem 
certifikačního schématu. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 začíná 3. 1. 2023 a končí 30. 4. 2023. 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2024 začíná 3. 1. 2024 a končí 30. 4. 2024. 

6a   Motivační účinek 

Realizace předmětu dotace musí být zahájena po podání žádosti o dotaci. Za 
zahájení realizace předmětu dotace je považováno i podání žádosti o certifikaci na 
certifikační orgán - ÚKZÚZ, proto musí být žádost na ÚKZÚZ podána až po podání 
žádosti o dotaci na Fond. V případě porušení motivačního účinku bude žádost 
zamítnuta. Požadavek na podání žádosti na ÚKZÚZ se nevztahuje na žadatele již 
zapojené do certifikace. 

7   Přílohy k žádosti o dotaci 

Prohlášení o zařazení podniku, které se dokládá prostřednictvím Portálu farmáře 
Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové přílohy“). 

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci, o kterou žadatel požádal 
v roce 2023, začíná 1. 5. 2024 a končí 31. 5. 2024. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související s účastí 
v režimu jakosti Q CZ (účetní/daňové doklady, dohoda o provedení práce, 
dohoda o pracovní činnosti, pracovní smlouvy, mzdové listy, výkazy 
práce, cestovní příkaz apod.). 

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

10   Seznam uznatelných nákladů 

a) Náklady na přípravu, zpracování a odevzdání žádosti o vstupu do režimu jakosti 
Q CZ. 

b) Poplatky ÚKZÚZ a vlastníkovi certifikačního schématu za úkony spojené 
s režimem jakosti Q CZ. 

c) Náklady na vnitropodnikové zavedení systému režimu jakosti Q CZ. 

d) Mzdové náklady. 

e) Služby (telefonní poplatky). 

f) Cestovné. 
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19.C.b.   Podpora činností spojených s režimem jakosti Q CZ 

19.C.b.1.   Podpora kontrolních opatření a poradenství spojených s režimem 
jakosti Q CZ 

1   Účel dotace 

Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí 
a dosažení přidané hodnoty konzumních brambor a výrobků z nich. 

Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny. 

2   Předmět dotace 

Podpora subjektům zodpovědným za kontrolní opatření a poradenství podle Pravidel 
certifikace produktů B1, B2, B3 v režimu jakosti Q CZ, zveřejněných na webových 
stránkách Ministerstva zemědělství (dále jen „webové stránky MZe“), na částečnou 
úhradu nákladů na závazná kontrolní opatření a poradenství ve vztahu 
k producentovi konzumních brambor, který je zapojen do režimu jakosti Q CZ. 

3   Žadatel 

Subjekt zodpovědný za kontrolní opatření a poradenství, respektive zpracovatel 
konzumních brambor, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ.  

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace:  

a) do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících 
se závaznými kontrolními opatřeními provedených v režimu v režimu jakosti 
Q CZ, 

b) do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících 
s poradenstvím režimu jakosti Q CZ, maximálně však do výše 37 500 Kč na 
poradenskou službu, 

c) maximálně do výše 0,50 Kč/kg žadatelem zpracovaných brambor souhrnně za 
dotační podprogram 19.C.b.1. a 19.C.b.2. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné v období od 1. 5. 2023 
do 30. 4. 2024. 

b) Žádost se podává za daný dotační podprogram zvlášť. 

c) Žadatel musí být zapojen v režimu jakosti Q CZ po celou dobu dotačního období, 
v období od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024. 

d) V případě, že je dokládání uznatelných nákladů uvedených v bodě 9 písm. a) až 
i) pro žadatele administrativně, investičně a technicky velmi náročné, může pro 
stanovení výše nákladů na opatření prováděná v režimu jakosti Q CZ použít 
kalkulační vzorec podle bodu 10 Kalkulační vzorec uznatelných nákladů. 

e) Uznatelné jsou náklady související s režimem Q CZ, které vznikají nad rámec 
běžných nákladů. Dotace nebude vyplácena na běžné činnosti. 
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6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 začíná 3. 1. 2023 a končí 30. 4. 2023. 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2024 začíná 3. 1. 2024 a končí 30. 4. 2024. 

6a   Motivační účinek 

Realizace předmětu dotace musí být zahájena po podání žádosti o dotaci. Za 
zahájení realizace předmětu dotace je považováno i podání žádosti o certifikaci na 
certifikační orgán - ÚKZÚZ, proto musí být žádost na ÚKZÚZ podána až po podání 
žádosti o dotaci na Fond. V případě porušení motivačního účinku bude žádost 
zamítnuta. Požadavek na podání žádosti na ÚKZÚZ se nevztahuje na žadatele již 
zapojené do certifikace. 

7   Přílohy k žádosti o dotaci 

Prohlášení o zařazení podniku, které se dokládá prostřednictvím Portálu farmáře 
Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové přílohy“). 

8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci, o kterou žadatel požádal 
v roce 2023, začíná 1. 5. 2024 a končí 31. 5. 2024. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související s účastí 
v režimu jakosti Q CZ (účetní/daňové doklady, dohoda o provedení práce, 
dohoda o pracovní činnosti, pracovní smlouvy, mzdové listy, výkazy 
práce, cestovní příkaz apod.).  

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

c) Vnitropodniková směrnice a kalkulační vzorec, pokud budou použity pro 
prokázání uznatelných nákladů v případě závazných kontrolních opatření.  

d) Doklady prokazující objem zpracovaných brambor v režimu jakosti Q CZ. 

10   Seznam uznatelných nákladů 

Náklady na energie (plyn, elektrická energie, tepelná energie). 

a) Náklady na vodné (vodu) a stočné (čištění vody). 

b) Náklady na palivo. 

c) Náklady na PHM, maziva, náhradní součástky a díly. 

d) Náklady na služby spojené s opravami a údržbou strojů, pozemků, budov a zařízení. 

e) Správní režie. 

f) Mzdové náklady (včetně sociálního a zdravotního pojištění) pracovníků 
zabývajících se kontrolní činností. 

g) Cestovní náklady spojené s činností režimu jakosti Q CZ. 
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h) Náklady na laboratorní analýzy v rámci režimu jakosti Q CZ na sledované 
parametry stanovené v dokumentech zveřejněných k režimu jakosti Q CZ pro 
konzumní brambory na webových stránkách MZe. 

i) Náklady na poradenství související s režimem jakosti Q CZ.  

Uvedené náklady lze uznat pouze v případě, že se jedná o doložení poradenství 
a kontrolní činnosti prováděné v režimu jakosti Q CZ, maximálně do výše 0,50 Kč/kg 
žadatelem zpracovaných brambor souhrnně za dotační podprogram 19.C.b.1. 
a 19.C.b.2. 

11   Kalkulační vzorec 

V případě, že žadatel využije pro stanovení uznatelných nákladů na opatření spojená 
s režimem jakosti Q CZ uvedených v bodě 9 písm. a) až i) kalkulační vzorec, je 
povinen doložit doklad, ve kterém uvede vyčíslení (kalkulační vzorec) uznatelných 
nákladů a popis, jak jsou náklady na jednotlivé činnosti spojené se závaznými 
kontrolními opatřeními v režimu jakosti Q CZ a z jakého důvodu došlo k jejich 
navýšení.  
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19.C.b.2.   Podpora vyjmenovaných úkonů provedených formou služeb 
spojených s režimem jakosti Q CZ 

1   Účel dotace 

Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí 
a dosažení přidané hodnoty konzumních brambor a výrobků z nich. 

Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny. 

2   Předmět dotace 

Podpora je poskytována na částečnou úhradu nákladů na studie trhu týkající se 
režimu jakosti Q CZ, a podporu přípravy žádostí o uznání režimu jakosti Q CZ. 

3   Žadatel 

Subjekt zodpovědný za kontrolní opatření a poradenství, respektive zpracovatel 
konzumních brambor, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů. 

Maximálně však do výše 0,50 Kč/kg žadatelem zpracovaných brambor souhrnně za 
dotační podprogram 19.C.b.1. a 19.C.b.2. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné v období od 1. 5. 2023 
do 30. 4 2024. 

b) Žádost se podává za daný dotační podprogram zvlášť. 

c) Žadatel musí být zařazen v režimu jakosti Q CZ po celou dobu dotačního období, 
v období od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 začíná 3. 1. 2023 a končí 30. 4. 2023. 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2024 začíná 3. 1. 2024 a končí 30. 4. 2024. 

6a   Motivační účinek 

Realizace předmětu dotace musí být zahájena po podání žádosti o dotaci. Za 
zahájení realizace předmětu dotace je považováno i podání žádosti o certifikaci na 
certifikační orgán - ÚKZÚZ, proto musí být žádost na ÚKZÚZ podána až po podání 
žádosti o dotaci na Fond. V případě porušení motivačního účinku bude žádost 
zamítnuta. Požadavek na podání žádosti na ÚKZÚZ se nevztahuje na žadatele již 
zapojené do certifikace. 

7   Přílohy k žádosti o dotaci 

Prohlášení o zařazení podniku, které se dokládá prostřednictvím Portálu farmáře 
Fondu (sekce “Ostatní podání” - „Průřezové přílohy“). 
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8   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci, o kterou žadatel požádal 
v roce 2023, začíná 1. 5. 2024 a končí 31. 5. 2024. 

Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení 
realizace předmětu dotace. 

9   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady (účetní/daňové 
doklady, faktury, smlouvy). 

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

c) Doklady prokazující objem zpracovaných brambor v režimu jakosti Q CZ. 

d) Studie trhu týkající se režimu jakosti Q CZ.  

10   Seznam uznatelných nákladů 

Seznam a maximální výše uznatelných nákladů spojených s režimem jakosti Q CZ, 
které byly zajištěny formou služeb: 

a) studie trhu do 50 000 Kč, 

b) podpora přípravy žádostí o uznání režimu jakosti do 10 000 Kč. 
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20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat 

20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 

Pro všechny podprogramy v rámci DP 20.A. (20.A.a., 20.A.b., 20.A.c., 20.A.d. 
a 20.A.e.) je podávána jedna společná Žádost o dotaci a jeden společný Formulář 
s doklady prokazujícími nárok na dotaci. 

Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny. 

A) Žádost o dotaci  

Termín pro podání Žádosti o dotaci je u tohoto DP pro sledované období dotačního 
roku 2023 (1. 10. 2022 – 30. 9. 2023) stanoven od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022. Po datu 
30. 9. 2022 již není v Žádosti o dotaci možné přidat/změnit dotační podprogram. 

Pokud žadatel nepodal Žádost o dotaci pro sledované období dotačního roku 2023 
(1. 10. 2022 – 30. 9. 2023), nemůže podat Formulář s doklady prokazujícími nárok na 
dotaci a dotace mu tak nebude poskytnuta. 

Termín pro podání Žádosti o dotaci je u tohoto dotačního programu pro sledované 
období dotačního roku 2024 (tj. 1. 10. 2023 – 30. 9. 2024) stanoven od 1. 9. 2023 do 
30. 9. 2023. Po datu 30. 9. 2023 již není možné v Žádosti o dotaci přidat/změnit 
dotační podprogram. 

Pro tento dotační program platí, že v případě uvedení registračního čísla 
hospodářství ve formátu CZ XXXXXXXX nebo CZ XXXXXXXX/00 v Žádosti o dotaci 
nebo ve Formuláři s doklady prokazující nárok na dotaci, bude toto označení 
považováno za označení celého hospodářství. Stejně tak toto označení registračního 
čísla hospodářství bude považováno ve všech dalších dokumentech a dokladech 
vztahujících se k Žádosti o dotaci, pokud zde bude registrační číslo hospodářství 
v tomto formátu uvedeno. Pokud žadatel plní podmínky dotačního titulu jen na části 
hospodářství, uvede seznam stájí ve formátu CZ XXXXXXXX/XX, kde tyto podmínky 
plní. 

B) Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci 

Termín pro podání Formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci je u tohoto 
dotačního programu pro sledované období dotačního roku 2023 (tj. 1. 10. 2022 –
 30. 9. 2023) stanoven od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023. 

Žadatel může v rámci jednotlivých podprogramů u DP 20.A. podat Formulář 
s doklady prokazujícími nárok na dotaci pouze na ty podprogramy, které měl 
uvedené v Žádosti o dotaci pro dotační rok 2023.  

V případě, že žadatel bude na Formuláři s doklady prokazujícími nárok na dotaci, 
uvádět hospodářství, případně stáje, které nejsou uvedeny v příloze protokolu 
o kontrole „Seznam pro účely kontrol na místě pro ověření podmínek“, nebude na 
tato hospodářství, případně stáje poskytnuta dotace, neboť žadatel při kontrole 
neumožnil kontrolu podmínek v souladu s bodem 5, písm. b) části A Zásad. 
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Tento dotační program může být čerpán pouze v případě, že žadatel byl v průběhu 
celého sledovaného období daného dotačního podprogramu zapojen 
do dobrovolného režimu jakosti Q1 – certifikace pro mléko a mléčné výrobky Q CZ 
nebo byl v průběhu celého sledovaného období daného dotačního podprogramu 
registrovanou osobou podnikající v ekologickém zemědělství. Pro osoby podnikající 
v ekologickém zemědělství je zapotřebí doložit doklad, že žadatel byl v průběhu 
celého sledovaného období daného dotačního podprogramu registrovanou osobou 
podnikající v ekologickém zemědělství. 

V rámci jednotlivých dotačních podprogramů je zapotřebí doložit následující doklady 
prokazující nárok na dotaci: 

- dotační podprogram: 20.A.a. Podpora napájení dojnic v zimním období 
temperovanou vodou 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
hospodářstvích, případně stájích zajistil v zimním období od 1. 11. 2022 
do 31. 3. 2023 napájení dojnic temperovanou vodou pomocí vyhřívaných 
napáječek; 

- dotační podprogram: 20.A.b. Podpora provádění faremní diagnostiky 
původců mastitid dojnic 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
hospodářstvích prováděl ve sledovaném období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 
faremní diagnostiku původců mastitid dojnic; 

 doklad o vyšetření bazénového vzorku mléka na nejčastější původce mastitid 
pomocí metody PCR v akreditované laboratoři ve sledovaném období 
od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023; 

- dotační podprogram: 20.A.c. Podpora snížení škodlivých patogenních 
mikroorganizmů ve stájovém prostředí dojnic 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
hospodářstvích, případně stájích prováděl ve sledovaném období od 
1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 pravidelné ošetřování bezstelivových loží 
uznatelnými prostředky s antimikrobiálním účinkem dle „Programu ošetřování 
bezstelivových loží dojnic“; 

- dotační podprogram: 20.A.d. Podpora ošetřování končetin dle individuálních 
potřeb dojnic 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
hospodářstvích, případně stájích zajistil zvýšenou péči o paznehty dojnic dle 
jejich individuálních potřeb provedením úpravy paznehtů více než 1x ročně 
ve sledovaném období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023; 

- dotační podprogram: 20.A.e. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu 
dojnic v letním období 
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 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
hospodářstvích, případně stájích zajistil v letním období od 1. 5. 2023 
do 30. 9. 2023 provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí 
(ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu dojnic. 

C) Specifikace jednotlivých dotačních podprogramů 

20.A.a.   Podpora napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou 

1   Účel dotace 

Zlepšení životních podmínek dojnic v zimním období od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023 
napájením temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek. 

2   Předmět dotace  

Dojnice, která byla napájena v zimním období temperovanou vodou pomocí 
vyhřívaných napáječek. 

3   Žadatel 

Chovatel dojnic podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě 
podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který zajistil napájení dojnic v zimním 
období temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek.  

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

4   Forma dotace 

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 200 Kč na jednu dojnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu dojnic 
v zimním období od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023. 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o zajištění napájení 
dojnic v zimním období temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek 
(v minimálním rozsahu: registrační číslo hospodářství, případně stáje, 
datum/období, kdy žadatel zajistil napájení dojnic temperovanou vodou pomocí 
vyhřívaných napáječek), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let 
od data poskytnutí dotace; 

c) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí. 
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20.A.b.   Podpora provádění faremní diagnostiky původců mastitid dojnic 

1   Účel dotace 

Zlepšení životních podmínek dojnic prováděním plošné faremní diagnostiky původců 
mastitid dojnic, jako prevence ohrožení zdraví zvířat ve sledovaném období 
od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

2   Předmět dotace  

Dojnice zapojená do kontroly mléčné užitkovosti metody A, u které byla prováděna 
faremní diagnostika původců mastitid dojnic. 

3   Žadatel 

Chovatel dojnic podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě 
podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který zajistil provádění faremní 
diagnostiky původců mastitid dojnic. 

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

4   Forma dotace 

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 350 Kč na jednu dojnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu dojnic 
ve sledovaném období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem dojnic rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) v rámci faremní diagnostiky původců mastitid dojnic žadatel: 

I. provádí u mastitidou postižených dojnic faremní kultivaci původců mastitid 
pomocí faremních diagnostických setů; 

II. zajistí v daném období minimálně jedno vyšetření bazénového vzorku mléka 

na nejčastější původce mastitid pomocí metody PCR v akreditované 
laboratoři; 

c) příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o provádění 
faremní diagnostiky původců mastitid (v minimálním rozsahu: registrační číslo 
hospodářství, datum, identifikační číslo mastitidou postižené dojnice, u které 
žadatel zajistil faremní diagnostiku původce mastitidy, výsledek diagnostiky), 
kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace; 

d) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství. 
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20.A.c.   Podpora snížení škodlivých patogenních mikroorganizmů 
ve stájovém prostředí dojnic 

1   Účel 

Zlepšení životních podmínek dojnic snížením působnosti škodlivých patogenních 
mikroorganizmů ve stájovém prostředí dojnic ve sledovaném období od 1. 10. 2022 
do 30. 9. 2023. 

2   Předmět dotace  

Dojnice, u které byla prováděna desinfekce bezstelivového lože prostředky 
s antimikrobiálním účinkem. 

3   Žadatel 

Chovatel dojnic podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě 
podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který zajistil ošetření bezstelivového lože 
dojnic prostředky s antimikrobiálním účinkem. 

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

4   Forma dotace 

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 645 Kč na jednu dojnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu dojnic 
ve sledovaném období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem dojnic rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) žadatelem na tento podprogram nemůže být subjekt, který si v rámci daného 
období podal nebo podá v rámci Jednotné žádosti žádost na opatření „Welfare - 
Dobré životní podmínky zvířat“ na stejná hospodářství (pro podopatření „Zlepšení 
stájového prostředí v chovu dojnic“ dle nařízení vlády č. 74/2015 Sb.); 

c) žadatel je povinen používat pouze přípravky uvedené konkrétně pro dané 
hospodářství či stáj v „Programu ošetřování bezstelivových loží dojnic“, 
potvrzeném ošetřujícím veterinárním lékařem před obdobím plnění podmínek. 
Tento program je součástí stájové evidence o provádění ošetření lehacího 
prostoru dojnic prostředky s antimikrobiálním účinkem a musí obsahovat 
minimálně údaje nutné pro vedení stájové evidence;  

d) pokud je chov zapojen do systému ekologického zemědělství, je třeba používat 
přípravky, které jsou pro systém ekologického zemědělství povoleny; 

e) příjemce dotace je povinen vést stájovou evidenci o provádění ošetření lehacího 
prostoru dojnic prostředky s antimikrobiálním účinkem (v minimálním rozsahu: 
registrační číslo hospodářství, případně stáje, datum, kdy žadatel zajistil ošetření 
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bezstelivového lože dojnic prostředky s antimikrobiálním účinkem dle „Programu 
ošetřování bezstelivových loží dojnic“, název použitého prostředku, případně 
přesné místo použití, pokud je provoz rozdělen na další podjednotky – sekce, 
kotce, řady apod. s různou dobou aplikace prostředku), kterou je povinen 
uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace; 

f) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí. 
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20.A.d.   Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb dojnic 

1   Účel 

Zlepšení životních podmínek dojnic zvýšenou péčí o paznehty dle jejich 
individuálních potřeb, provedením úpravy paznehtů více než 1x ročně ve 
sledovaném období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.  

2   Předmět dotace  

Dojnice, u které byla prováděna zvýšená péče o paznehty ošetřováním končetin 
dle jejích individuálních potřeb, tedy byla provedena úprava paznehtů 
více než 1x ročně. 

3   Žadatel 

Chovatel dojnic podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě 
podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který zajistil zvýšenou péči o paznehty 
ošetřováním končetin dojnic dle jejích individuálních potřeb. 

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

4   Forma dotace 

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 135 Kč na jednu dojnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu dojnic 
ve sledovaném období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem dojnic rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o provádění 
ošetření paznehtů jednotlivých dojnic (v minimálním rozsahu: registrační číslo 
hospodářství, případně stáje, identifikační číslo dojnice, datum, kdy žadatel 
zajistil provedení úpravy paznehtů), kterou je povinen uchovávat nejméně 
po dobu 10 let od data poskytnutí dotace; 

c) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí. 
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20.A.e.   Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období 

1   Účel 

Zlepšení životních podmínek dojnic snížením jejich tepelného stresu ve stájovém 
prostředí v letním období od 1. 5. 2023 do 30. 9. 2023. 

2   Předmět dotace 

Dojnice, která byla chována v ustájení, kde byla prováděna opatření ke zlepšení 
stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu dojnic 
v letním období. 

3   Žadatel 

Chovatel dojnic podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě 
podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který zajistil provádění opatření 
ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu 
dojnic v letním období. 

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

4   Forma dotace 

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 660 Kč na jednu dojnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu dojnic 
v letním období od 1. 5. 2023 do 30. 9. 2023. 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem dojnic rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o provádění 
opatření ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení 
tepelného stresu dojnic v letním období (v minimálním rozsahu: registrační číslo 
hospodářství, případně stáje, datum/období, kdy žadatel zajistil provádění 
opatření vedoucí ke snížení tepelného stresu dojnic), kterou je povinen 
uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace; 

c) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí. 
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20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže 

Pro všechny podprogramy v rámci DP 20.B. (20.B.a., 20.B.b., 20.B.c., 20.B.d., 
20.B.e. a 20.B.f.) je podávána jedna společná Žádost o dotaci a jeden společný 
Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci.  

Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny. 

Výklad termínů skupina (A/B) u dotačního programu 20.B. 

Skupina A – je označení pro kategorii drůbeže, jejíž počet se dokládá kopiemi 
účetních dokladů (jedná se o výkrmy a odchovy drůbeže). 

Skupina B – je označení pro kategorii (dospělé) drůbeže, jejíž průměrný počet se 
v rámci dotačních podprogramů 20.B.a., 20.B.c. a 20.B.d. stanoví na základě údajů 
z Integrovaného zemědělského registru (IZR) ke dni 30. 9. 2023. 

A) Žádost o dotaci 

Termín pro podání Žádosti o dotaci je u tohoto DP pro sledované období dotačního 
roku 2023 (1. 9. 2022 – 31. 8. 2023) stanoven od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022. Po datu 
31. 8. 2022 již není možné v Žádosti o dotaci přidat/změnit dotační podprogram.  

Pokud žadatel nepodal Žádost o dotaci pro sledované období dotačního roku 2023 
(1. 9. 2022 – 31. 8. 2023), nelze podat Formulář s doklady prokazujícími nárok na 
dotaci a dotace mu tak nebude poskytnuta.  

Termín pro podání Žádosti o dotaci je u tohoto dotačního programu pro sledované 
období dotačního roku 2024 (tj. 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024) stanoven od 1. 8. 2023 do 
31. 8. 2023. Po datu 31. 8. 2023 již není možné v Žádosti o dotaci přidat/změnit 
dotační podprogram.  

B) Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci 

Termín pro podání Formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci je u tohoto DP 
pro sledované období 2023 (1. 9. 2022 – 31. 8. 2023) stanoven od 1. 9. 2023 
do 30. 9. 2023. 

Žadatel může v rámci jednotlivých podprogramů u DP 20.B. podat Formulář 
s doklady prokazujícími nárok na dotaci pouze na ty podprogramy, které měl 
uvedené v Žádosti o dotaci.  

V případě, že žadatel bude na Formuláři s doklady prokazujícími nárok na dotaci 
uvádět hospodářství, druh a kategorii chované drůbeže a skupinu drůbeže 

a v případě podprogramu 20.B.a. i bázi použitých přípravků, která nejsou uvedena 
v příloze protokolu o kontrole „Seznam pro účely kontrol na místě pro ověření 
podmínek“, nebude na tato hospodářství, druh a kategorie chované drůbeže 
poskytnuta dotace, neboť žadatel při kontrole neumožnil kontrolu podmínek 
v souladu s bodem 5, písm. b) části A Zásad. 

V rámci jednotlivých podprogramů je zapotřebí doložit následující doklady prokazující 
nárok na dotaci: 

-  dotační podprogram: 20.B.a. Podpora zlepšení životního prostředí drůbeže 



192 

 kopie účetních dokladů dokumentující za jednotlivá hospodářství počet 
vyskladněné drůbeže v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 v případě 
skupiny A a soupis těchto účetních dokladů;  

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na daných 
hospodářstvích/halách v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 zajistil aplikaci 
nechemicky působících přípravků, které jsou založeny na bázi oxidu 
křemičitého nebo fylosilikátů. 

-  dotační podprogram: 20.B.b. Podpora šetrného zacházení s drůbeží 

 kopie účetních dokladů dokumentující za jednotlivá hospodářství počet 
vyskladněné drůbeže a konkrétní způsob vyskladnění (ruční, strojové atp.) 
v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, jejíž vyskladnění bylo provedeno 
formou služby s využitím technologií zaručujících šetrné zacházení s drůbeží 
a soupis těchto účetních dokladů.  

-  dotační podprogram: 20.B.c. Podpora zlepšení podmínek ustájení drůbeže 
v halách 

 kopie účetních dokladů dokumentující za jednotlivá hospodářství počet 
vyskladněné drůbeže v případě skupiny A od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 
a soupis těchto účetních dokladů;  

 doklad dokumentující dodržovanou relativní vlhkost v chovných halách 
s drůbeží za dotační období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 

-  dotační podprogram: 20.B.d. Podpora zlepšení stájového mikroklimatu 
drůbeže 

 kopie účetních dokladů dokumentující za jednotlivá hospodářství počet 
vyskladněné drůbeže v případě skupiny A v období od 1. 9. 2022 
do 31. 8. 2023 a soupis těchto účetních dokladů;  

 potvrzení veterinárního lékaře, že na uvedených hospodářstvích/halách 
v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 došlo k měřením hladiny amoniaku 
u kuřat chovaných na maso v hodnotě max. 17 ppm a u ostatních druhů 
a kategorií drůbeže v hodnotě max. 20 ppm. 

-  dotační podprogram: 20.B.e. Podpora šetrného zacházení s kachnami 

 kopie účetních dokladů dokumentující za jednotlivá hospodářství počet 
vyskladněných kachen a konkrétní způsob vyskladnění (ruční, strojové atp.) 
v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, jejichž vyskladnění bylo provedeno 
formou služby s využitím technologií zaručujících šetrné zacházení s kachnami 
a soupis těchto účetních dokladů;  

 soupis výskytu akutních nálezů na JUT kachen na porážce na úrovni 38 % 
a méně za dotační období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 

-  dotační podprogram: 20.B.f. Podpora zlepšení podmínek ustájení kachen 
v halách 
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 kopie účetních dokladů dokumentující za jednotlivá hospodářství počet 
vyskladněných kachen v předmětném období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 
a soupis těchto účetních dokladů;  

 doklad dokumentující dodržovanou relativní vlhkost v chovných halách 
s kachnami za dotační období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 

C) Specifikace jednotlivých dotačních podprogramů 

20.B.a.   Podpora zlepšení životního prostředí drůbeže 

1   Účel dotace  

Zajištění nadstandardní pohody drůbeže zlepšením životního prostředí drůbeže 
v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 

2   Předmět dotace  

Drůbež, u které bylo zlepšeno životní prostředí aplikací nechemicky působícími 
přípravky, které jsou založeny na bázi oxidu křemičitého nebo fylosilikátů.  

3   Žadatel 

Chovatel drůbeže podnikající v zemědělské výrobě (podle § 420 zákona 
č. 89/2012 Sb. a podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství), 
který zajistil zlepšení prostředí u drůbeže aplikací nechemicky působícími prostředky, 
které jsou založeny na bázi oxidu křemičitého nebo fylosilikátů.  

4   Forma dotace  

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Předmět 
dotace 

Opatření na předmět podporované činnosti dle druhu a 
kategorie drůbeže 

Sazba 
do Kč/ks 

 - Zlepšení prostředí přírodními přípravky založenými 
na bázi oxidu křemičitého 

 

 Skupina  B  

1 Kur domácí – nosnice v užitkových chovech 
a rozmnožovací chovy drůbeže (s klecovou technologií) 

5,57 

2 Kur domácí – nosnice v užitkových chovech a 
rozmnožovací chovy drůbeže (s podestýlkou – voliéry, 
rošty, volný výběh) 

7,20 

 - Zlepšení prostředí přípravky založenými na bázi 
fylosilikátů 

 

 Skupina  A  

3 Výkrm a odchov drůbeže na podestýlce 0,26 

 Skupina  B  
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4 Kur domácí – nosnice v užitkových chovech (s podestýlkou 
– voliéry, rošty, volný výběh) 

0,63 

5 Rozmnožovací chovy drůbeže (s podestýlkou – voliéry, 
rošty, volný výběh) 

0,91 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) uznatelné přípravky pro účely této dotace jsou ověřené nechemicky působící 
přípravky založené na bázi oxidu křemičitého nebo fylosilikátů, které jsou v době 
nákupu uváděny na trh v souladu s platnou legislativou ČR a které jsou: 

I. v souladu se zákonem o veterinární péči č. 166/1999 Sb.; jedná se 
o veterinární přípravky (VP) a veterinární technické prostředky (VTP), které 
jsou zveřejněny na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu 
veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v seznamu VP nebo v seznamu 
VTP 

nebo 

II. v souladu se zákonem o biocidech č. 324/2016 Sb., které reguluje Ministerstvo 
zdravotnictví a jsou uvedeny v Seznamu oznámených biocidních přípravků,  
popřípadě v seznamu povolených biocidních přípravků na Evropské agentuře 
pro chemické látky (ECHA); 

c) doložení dokladů prokazující vzniklé náklady. Uznávají se pouze doklady za 
nákup prostředků v termínu od 1. ledna roku, ve kterém je zahájeno dané dotační 
období. Tímto dokladem se rozumí faktury, zjednodušený daňový doklad. Na 
faktuře se jedná o datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP); 

d) příjemce dotace je, po dobu 10 let od data poskytnutí dotace, povinen uchovávat:  

I. účetní doklady prokazující všechny vzniklé náklady (faktury a zjednodušený 
daňový doklad)10; 

II. příjemce dotace je povinen vést na všech deklarovaných 
hospodářstvích/halách a během každého turnusu průkaznou stájovou evidenci 
o aplikaci nechemicky působících přípravků založených na bázi oxidu 
křemičitého nebo fylosilikátů (registrační číslo hospodářství, příp. číslo objektu, 
druh a kategorie drůbeže, datum aplikace, název aplikovaného přípravku), 
kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí 
dotace;  

e) žadatel, který žádá o podporu na zlepšení životního prostředí drůbeže 20.B.a.3 – 
Výkrm a odchov drůbeže na podestýlce (0,26 Kč/ks), nemůže současně uplatnit 
stejný účetní doklad (sčítat dotaci) na 20.B.f. – Podpora zlepšení podmínek 
ustájení kachen v halách (2,55 Kč/ks). 

                                                
10 Jedná se o účetní doklady za nákup nechemicky působících přípravků založených na bázi oxidu křemičitého nebo fylosilikátů 
a v případě skupiny A o účetní doklady dokumentující za jednotlivá hospodářství počet vyskladněné drůbeže v období 
od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 
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20.B.b.   Podpora šetrného zacházení s drůbeží  

1   Účel  

Zlepšení životních podmínek drůbeže při odchytu a přepravě na porážku 
nebo při odchytu z odchovu, převozu a umístění do chovných hal s využitím 
technologií, které zaručují šetrné zacházení s drůbeží v období od 1. 9. 2022 
do 31. 8. 2023. 

2   Předmět dotace  

Drůbež, u které bylo v daném období při odchytu a přepravě na porážku 
nebo při odchytu z odchovu, převozu a umístění do chovných hal provedeno 
vyskladnění formou služby s využitím technologií, které zaručují šetrné zacházení 
s drůbeží. 

3   Žadatel 

Chovatel drůbeže podnikající v zemědělské výrobě (podle § 420 zákona 
č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb.), 
který formou služby zajistil, že při odchytu a přepravě drůbeže na porážku 
nebo při odchytu z odchovu, převozu a umístění do chovných hal bylo vyskladnění 
provedeno pomocí technologií, které zaručují šetrné zacházení s drůbeží. 

4   Forma dotace  

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Předmět 
dotace 

Opatření na předmět podporované činnosti dle druhu 
a kategorie drůbeže 

Sazba 
do Kč/ks 

 Skupina A  

1 Kur domácí - Kuřice masný typ, odchov – převoz 
do rozmnožovacích chovů 

0,39 

2 Kur domácí - Kuřice nosný typ, odchov – převoz 
do rozmnožovacích chovů 

0,39 

3 Odchov ostatních druhů drůbeže – převoz do 
rozmnožovacích chovů     

0,39 

4 Kur domácí - Kuřice - nosné, odchov - převoz do užitkových 
chovů 

0,39 

5 Kur domácí - Výkrm kuřat - vyskladnění na porážku 0,64 

6 Kur domácí – vyskladnění (po snášce) 0,19 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti;  

b) příjemce dotace je, po dobu 10 let od data poskytnutí dotace, povinen uchovávat: 
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I. doklady o odchytu drůbeže provedeném technologií, která zaručuje šetrné 
zacházení s drůbeží (účetní doklady prokazující všechny vzniklé náklady)11; 

II. příjemce dotace je povinen vést stájovou evidence obsahující Metodiku na 
šetrné zacházení s drůbeží pro příslušný druh a kategorii drůbeže obsahující 
stručný popis situace při odchytu, vyskladnění a převozu drůbeže. 

                                                
11 Jedná se o účetní doklady dokumentující za jednotlivá hospodářství počet vyskladněné drůbeže v období 

od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 v případě skupiny A. 
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20.B.c.   Podpora zlepšení podmínek ustájení drůbeže v halách 

1   Účel  

Zajištění nadstandardní pohody drůbeže zlepšením podmínek ustájení v období 
od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 

2   Předmět dotace  

Drůbež, u které bylo prováděno opatření ke zlepšení podmínek ustájení úpravou 
relativní vlhkosti vzduchu v halách pro drůbež tak, aby v daném období nepoklesla 
relativní vlhkost v prvém týdnu po naskladnění haly jednodenními mláďaty v průměru 
pod 35 %, a v průběhu navazujícího chovu nepřesáhla v průměru 80 %. 

3   Žadatel 

Chovatel drůbeže podnikající v zemědělské výrobě (podle § 420 zákona 
č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb.), 
který zajistil, že v halách pro chov drůbeže došlo ke zlepšení podmínek ustájení 
úpravou relativní vlhkosti vzduchu. 

4   Forma dotace  

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti;  

b) příjemce dotace je, po dobu 10 let od data poskytnutí dotace, povinen uchovávat: 

I. účetní doklady prokazující všechny vzniklé náklady (faktury a zjednodušený 
daňový doklad)12;  

                                                
12 Jedná se o účetní doklady dokumentující za jednotlivá hospodářství počet vyskladněné drůbeže v období od 1. 9. 2022 
do 31. 8. 2023 v případě skupiny A. 

Předmět 
dotace 

Opatření na předmět podporované činnosti dle 
druhu a kategorie drůbeže 

Sazba 
do Kč/ks 

 Skupina  A  

1 Kur domácí – Výkrm kuřat 0,65 

2 Krůty – výkrm 0,65 

3 Kur domácí – nosný typ – odchov kuřic pro užitkové 
chovy nosnic 

0,65 

4 Kur domácí – odchov mláďat pro rozmnožovací chovy 0,65 

 Skupina  B  

5 Kur domácí – nosný typ – užitkové chovy nosnic 0,65 

6 Kur domácí – nosný typ – rozmnožovací chovy 0,65 

7 Kur domácí – masný typ – rozmnožovací chovy 0,65 
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II. příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o výši relativní 
vlhkosti ve všech deklarovaných halách získanou z hydrografu, hydrometrů 
nebo ze záznamů z počítače (registrační číslo hospodářství, příp. číslo 
objektu, druh a kategorie drůbeže, datum odečtu vlhkosti, naměřená hodnota 
relativní vlhkosti), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data 
poskytnutí dotace. 

c) zásady pro stanovení relativní vlhkosti v chovech jsou uvedeny v Příloze k DP 
20.B. Zásad. 



199 

20.B.d.   Podpora zlepšení stájového mikroklimatu drůbeže 

1   Účel 

Zajištění nadstandardní pohody drůbeže zlepšením jejich životního prostředí 
použitím ověřených biotechnologických přípravků, které snižují emise amoniaku 
a dalších nežádoucích plynů, které se aplikují do krmiva, do napájení nebo na 
podestýlku v hale s drůbeží v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 

2   Předmět dotace  

Drůbež, u které bylo provedeno zlepšení stájového mikroklimatu pomocí ověřených 
biotechnologických přípravků, které zajistily hladinu amoniaku u kuřat chovaných 
na maso v hodnotě nejvýše 17 ppm, a u ostatních druhů a kategorií drůbeže 
v hodnotě maximálně 20 ppm. 

3   Žadatel 

Chovatel drůbeže podnikající v zemědělské výrobě (podle § 420 zákona 
č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb.), 
který zajistil včasné použití ověřených biotechnologických přípravků, které snižují 
emise amoniaku a dalších nežádoucích plynů. 

4   Forma dotace  

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Předmět 
dotace 

Opatření na předmět podporované činnosti dle druhu 
a kategorie drůbeže 

Sazba do 
Kč/ks 

 Skupina  A  

1 Kur domácí - výkrm kuřat   0,35 

2 Kur domácí - odchov mláďat pro rozmnožovací chovy 
nosného typu a pro užitkové chovy nosnic 

0,60 

3 Kur domácí - odchov mláďat pro rozmnožovací chovy  
masného typu 

1,30 

4 Husy – odchov 5,00 

5 Husy – výkrm 1,30 

6 Kachny - odchov 2,50 

7 Kachny - výkrm 0,60 

8 Krůty - výkrm krůt 2,50 

9 Krůty - výkrm krocanů 5,00 

 Skupina  B  

10 Kur domácí - nosnice v užitkových chovech 3,86 

11 Kur domácí – rozmnožovací chovy 5,00 

12 Husy – rozmnožovací chovy 11,50 

13 Kachny – rozmnožovací chovy 9,50 
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7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) uznatelné přípravky pro účely této dotace jsou ověřené přípravky snižující emise 
amoniaku, uvedené na webových stránkách 
http://www.vuzt.cz/index.php?I=A138; 

c) doložení dokladů prokazující vzniklé náklady. Uznávají se pouze doklady za 
nákup prostředků v termínu od 1. ledna roku, ve kterém je zahájeno dané dotační 
období. Tímto dokladem se rozumí faktury, zjednodušený daňový doklad. Na 
faktuře se jedná o datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP); 

d) příjemce dotace je, po dobu 10 let od data poskytnutí dotace, povinen uchovávat: 

I. účetní doklady prokazující všechny vzniklé náklady (faktury, zjednodušený 
daňový doklad)13,  

II. etikety krmných směsí a vážní lístky od každého druhu použitého přípravku 
snižující emise amoniaku; 

III. potvrzení výrobce krmných směsí; 

IV. příjemce dotace je povinen vést na všech deklarovaných 
hospodářstvích/halách a během každého turnusu průkaznou stájovou evidenci 
o aplikaci biotechnologických přípravků (do napájení, na podestýlku) s údaji 
registrační číslo hospodářství, příp. číslo objektu, druh a kategorie drůbeže, 
datum aplikace, název aplikovaného přípravku a průkaznou stájovou evidenci 
o výši hladiny amoniaku (v rozsahu: registrační číslo hospodářství, příp. číslo 
objektu, druh a kategorie drůbeže, datum a čas měření, použité měřící 
zařízení vč. výrobního čísla, naměřené hodnoty koncentrace NH3 v bodech M1 
až M5, výsledná vypočtená hodnota koncentrace NH3 K, jméno a podpis 
osoby, která měření provedla, přesnost měřícího zařízení, datum poslední 
kalibrace), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data 
poskytnutí dotace; 

e) zásady pro stanovení koncentrace amoniaku jsou uvedeny v Příloze k DP 20.B. 
Zásad. 

                                                
13 Jedná se o účetní doklady za nákup ověřených biotechnologických přípravků, které snižují emise amoniaku a snižují emise 
i dalších nežádoucích plynů a v případě skupiny A o účetní doklady dokumentující za jednotlivá hospodářství počet vyskladněné 
drůbeže v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 

 

http://www.vuzt.cz/index.php?I=A138;
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20.B.e.   Podpora šetrného zacházení s kachnami 

1   Účel 

Zlepšení životních podmínek kachen při odchytu a přepravě na porážku s využitím 
technologií, které zaručují šetrné zacházení s kachnami v období od 1. 9. 2022 
do 31. 8. 2023. 

2   Předmět dotace 

Kachny, u kterých bylo v daném období při odchytu a přepravě na porážku 
provedeno vyskladnění formou služby s využitím technologií, které zaručují šetrné 
zacházení s kachnami. 

3   Žadatel 

Chovatel kachen podnikající v zemědělské výrobě (podle § 420 zákona 
č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb.), 
který formou služby zajistil, že při odchytu a přepravě kachen na porážku bylo 
vyskladnění provedeno pomocí technologií, které zaručují šetrné zacházení 
s kachnami. 

4   Forma dotace  

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Předmět 
dotace 

Opatření na předmět podporované činnosti dle 
druhu a kategorie drůbeže 

Sazba  
do Kč/ks 

 Skupina  A  

1 Kachny výkrm 1,30 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) příjemce dotace je, po dobu 10 let od data poskytnutí dotace, povinen uchovávat: 

I. účetní evidenci obsahující doklady o odchytu kachen provedeném technologií, 
která zaručuje šetrné zacházení s drůbeží (účetní doklady prokazující všechny 
vzniklé náklady)14; 

II. příjemce dotace je povinen vést stájovou evidenci obsahující Metodiku na 
šetrné zacházení s kachnami obsahující stručný popis při odchytu, 
vyskladnění a převozu kachen. 

c) kódy a slovní označení akutních patologických změn jsou uvedeny v Příloze k DP 
20.B. Zásad. 

                                                
14 Jedná se o účetní doklady dokumentující za jednotlivá hospodářství počet vyskladněných kachen v období 
od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 
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20.B.f.   Podpora zlepšení podmínek ustájení kachen v halách 

1   Účel 

Zajištění nadstandardní pohody kachen zlepšením podmínek ustájení v období 
od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 

2   Předmět dotace  

Kachny, u kterých bylo prováděno opatření ke zlepšení podmínek ustájení úpravou 
relativní vlhkosti vzduchu, včetně použití nechemicky působících přípravků 
založených na bázi fylosilikátů, v halách pro drůbež. V daném období nepoklesla 
relativní vlhkost v prvém týdnu po naskladnění haly jednodenními mláďaty v průměru 
pod 42 %, a v průběhu navazujícího chovu nepřesáhla v průměru 64 %. 

3   Žadatel 

Chovatel kachen podnikající v zemědělské výrobě (podle § 420 zákona 
č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb.), 
který zajistil, že v halách pro chov kachen došlo ke zlepšení podmínek ustájení 
úpravou relativní vlhkosti vzduchu, včetně použití nechemicky působících přípravků 
založených na bázi fylosilikátů.  

4   Forma dotace  

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace  

Předmět 
dotace: 

Opatření na předmět podporované činnosti dle 
druhu 

a kategorie drůbeže: 

Sazba 
do Kč/ks 

 Skupina  A  

1 Kachny výkrm 2,55 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) uznatelné přípravky pro účely této dotace jsou ověřené nechemicky působící 
přípravky založené na bázi oxidu křemičitého nebo fylosilikátů, které jsou v době 
nákupu uváděny na trh v souladu s platnou legislativou ČR, a které jsou: 

I. v souladu se zákonem o veterinární péči č. 166/1999 Sb.; jedná se 
o veterinární přípravky (VP) a veterinární technické prostředky (VTP), které 
jsou zveřejněny na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu 
veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v seznamu VP nebo v seznamu 
VTP 

nebo 



203 

II. v souladu se zákonem o biocidech č. 324/2016 Sb., které reguluje Ministerstvo 
zdravotnictví a jsou uvedeny v Seznamu oznámených biocidních přípravků  
popřípadě v seznamu povolených biocidních přípravků na Evropské agentuře 
pro chemické látky (ECHA); 

c) doložení dokladů prokazující vzniklé náklady. Uznávají se pouze doklady za 
nákup prostředků v termínu od 1. ledna roku, ve kterém je zahájeno dané dotační 
období. Tímto dokladem se rozumí faktury, zjednodušený daňový doklad. Na 
faktuře se jedná o datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP); 

d) příjemce dotace je, po dobu 10 let od data poskytnutí dotace, povinen uchovávat: 

I. účetní doklady prokazující všechny vzniklé náklady (faktury, zjednodušený 
daňový doklad)15; 

II. příjemce dotace je povinen na všech deklarovaných hospodářstvích/halách 
a během každého turnusu vést průkaznou stájovou evidenci o aplikaci 
nechemicky působících přípravků založených na bázi fylosilikátů (registrační 
číslo hospodářství, příp. číslo objektu, druh a kategorie drůbeže, datum 
aplikace, název aplikovaného přípravku), kterou je povinen uchovávat 
nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace; 

III. příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o výši relativní 
vlhkosti ve všech deklarovaných halách získanou z hydrografu, hydrometrů 
nebo ze záznamů z počítače (registrační číslo hospodářství, příp. číslo 
objektu, druh a kategorie drůbeže, datum odečtu vlhkosti, naměřená hodnota 
relativní vlhkosti), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data 
poskytnutí dotace;  

e) žadatel, který žádá o podporu na 20.B.f - Podpora zlepšení podmínek ustájení 
kachen v halách (2,55 Kč/ks), nemůže současně uplatnit stejný účetní doklad 
(sčítat dotaci) na zlepšení životního prostředí drůbeže 20.B.a.3 – Výkrm a odchov 
drůbeže na podestýlce (0,26 Kč/ks);  

f) zásady pro stanovení relativní vlhkosti v chovech kachen jsou uvedeny v Příloze 
k DP 20.B. Zásad. 

                                                
15 Jedná se o účetní doklady za nákup nechemicky působících přípravků založených na bázi fylosilikátů a účetní doklady 
dokumentující za jednotlivá hospodářství počet vyskladněných kachen v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 
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Příloha k DP 20.B. 

20.B.c. Zásady pro stanovení relativní vlhkosti v chovech drůbeže 

Skupina A - v průběhu prvního týdne po naskladnění haly jednodenními mláďaty se 
provádí měření relativní vlhkosti (dále RV) v každé hale minimálně jednou denně. 
V průběhu navazujícího chovu (výkrmu, odchovu) se měření provádí minimálně 
jednou za týden u všech hal s drůbeží, na kterou je požadována dotace. K žádosti se 
přikládá doklad dokumentující dodržování relativní vlhkosti, tj. za každou halu 
spočítaný průměr RV (průměr min. 35 % RV) za první týden po naskladnění 
jednodenními mláďaty a průměr RV za navazující odchov nebo výkrm (průměr max. 
80 % RV) 
Skupina B - v průběhu chovu se u kura domácího v užitkových chovech nosnic 
a v rozmnožovacích chovech, provádí měření RV minimálně jednou za týden u všech 
hal s drůbeží, na kterou je požadována dotace. K žádosti se přikládá doklad 
dokumentující dodržování relativní vlhkosti, tj. za každou halu spočítaný průměr % 
RV – týdenních měření.  
 

20.B.d. Zásady pro stanovení koncentrace amoniaku (NH3) v chovech drůbeže 

Dále uvedený postup stanovení koncentrace NH3 v chovech drůbeže je určen pro 

účely ověření nadstandardní pohody drůbeže zlepšením jejich životního prostředí 

použitím ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí NH3 podle 

dotačního programu 20.B.d.) Podpora zlepšení stájového mikroklimatu drůbeže 

„Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023 na 

základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 

předpisů“.  

Požadavky na hodnoty koncentrace NH3 v chovech drůbeže  

 U kuřat chovaných na maso koncentrace NH3 nepřekročí 17 ppm. 

 U ostatních druhů a kategorií drůbeže koncentrace NH3 nepřekročí 20 ppm. 

Stanovení koncentrace NH3 

Z důvodu zajištění reprodukovatelnosti a porovnatelnosti naměřených hodnot 

koncentrace NH3 v chovech drůbeže je nezbytné dodržovat tyto požadavky na 

měření: 

 V objektech pro kuřata chovaná na maso proběhne měření 1 x při každém 

zástavu v polovině doby turnusu s tolerancí +/- 5 dní. 

 V objektech pro chov ostatních druhů a kategorií drůbeže proběhne měření 2 x 

za rok pro každý druh a kategorii drůbeže. 

 Měření realizuje chovatel nebo jím pověřená osoba. 

 Nevyžaduje se akreditace metody měření. Deklarovaná přesnost přístroje 

(měřícího zařízení) musí být v rozmezí 0-10 %. Je nutné, aby chovatel před 

měřením požadoval platný kalibrační list a zároveň aby ve venkovním prostoru 

v dostatečné vzdálenosti od objektu s ustájenými zvířaty požadoval kontrolu 

tzv. nulového bodu (údaj na displeji ve vzduchu bez přítomnosti amoniaku). 
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 Používané měřící zařízení musí být pravidelně kalibrováno v intervalech dle 

požadavků výrobce nebo dodavatele zařízení. Pokud výrobce nebo dodavatel 

tyto lhůty neuvádí, je kalibrace platná maximálně 1 měsíc od data poslední 

kalibrace. 

 V průběhu měření je ventilace ponechána ve standardním provozním režimu, 

který odpovídá aktuálním klimatickým podmínkám a druhu a kategorii chované 

drůbeže. 

Postup měření koncentrace NH3 

 Koncentrace NH3 se měří v zóně zvířat ve výšce hlav zvířat. 

 Koncentrace NH3 se měří v pěti měřicích místech M1 až M5 a to 1 x v průsečíku 

úhlopříček a 4 x na jednotlivých úhlopříčkách ve vzdálenosti 5 m od rohů haly, viz 

obrázek.  

 

Obrázek: Měřicí místa v objektu pro chov drůbeže 

 Výsledná hodnota koncentrace NH3 K se spočítá jako aritmetický průměr hodnot 

naměřených v místech M1 až M5.  

Výpočet výsledné hodnoty koncentrace NH3 K v kontrolovaném objektu:  

5

54321 MMMMM KKKKK
K


    

 Doba měření koncentrace NH3 v každém měřicím místě musí být minimálně 

5 minut. 

 Měření koncentrace NH3 se ve všech měřících místech opakuje, je-li rozdíl 

naměřených hodnot koncentrace NH3 mezi dvěma libovolnými měřicími místy M1 

až M5 50 % a více. 

 V případě, že pro měření koncentrace NH3 bude použit přístroj 

s elektrochemickým senzorem, je nutné bezprostředně před zahájením měření 

koncentrace NH3 ve všech měřicích místech M1 až M5 provést krátkodobé 

měření okamžité relativní vlhkosti vzduchu. Měření koncentrace NH3 se 

neprovádí, pokud okamžitá relativní vlhkost vzduchu, naměřená v daném 

měřicím místě, přesáhne 90 % (důvodem je především negativní vliv vysoké 

relativní vlhkosti vzduchu na životnost senzoru pro měření koncentrace NH3).  

 Záznam o realizovaném měření musí obsahovat: 

- datum a čas měření, 

- druh a kategorii drůbeže 

- registrační číslo hospodářství, příp. číslo objektu, 

- jméno a podpis osoby, která měření provedla, 



206 

- použité měřicí zařízení vč. výrobního čísla, 

- přesnost měřícího zařízení, 

- datum poslední kalibrace, 

- naměřené hodnoty koncentrací NH3 v bodech M1 až M5, 

- výslednou vypočtenou koncentraci NH3 K. 

 

Zásady pro měření koncentrace NH3 v chovech drůbeže zpracovali: 

Ing. Miroslav Češpiva, Ph.D., a Ing. Petra Zabloudilová, Ph.D.  

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. 

V Praze 22. 6. 2022  
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20.B.e. Kódy a slovní označení akutních patologických změn – na základě 
Nálezu prohlídky jatečných zvířat a masa (porážkový protokol) 
 

Kód:              Akutní patologické změny (PZ)*: 

001  PZ plic – dýchací soustavy - akutní 

013  PZ střev – vč. mízních uzlin - akutní 

021  PZ jater – vč. žluč. měchýře a pankreatu - akutní 

031  PZ ledvin – močové soustavy - akutní 

041  PZ srdce vč. cév – oběhová soustava  - akutní 

044  PZ sleziny - akutní 

051  PZ změny CNS, míchy a perif. nervové tkáně – akutní  

060  PZ na končetinách (kontuse, fraktury, artritidy, prosáknutí) - 
akutní 

063 PZ na těle – hrudní a břišní část těla, včetně dutin, vyjma 
končetin - akutní 

067  Ostatní závažné změny ve svalovině a orgánech - akutní 

070  PA změny hlavy včetně dutin - akutní 

080  PZ na kůži – akutní  

110  Jiné intravitální změny - akutní 

H Poraženo v agonii 

*Akutní patologické změny = akutní nálezy na JUT  
 
20.B.f. Zásady pro stanovení relativní vlhkosti v chovech kachen  
 
V průběhu prvního týdne po naskladnění haly jednodenními mláďaty se provádí 
měření relativní vlhkosti (dále RV) v každé hale minimálně jednou denně a relativní 
vlhkost nepoklesne v průměru pod 42 %. V průběhu navazujícího chovu se měření 
provádí minimálně jednou za týden u všech hal s drůbeží, na kterou je požadována 
dotace a RV nepřesáhne v průměru 64 %. 
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20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat 

Pro všechny podprogramy v rámci DP 20.C. (20.C.a., 20.C.b., 20.C.c., 20.C.d., 
20.C.e., 20.C.f. a 20.C.g.) je podávána jedna společná Žádost o dotaci a jeden 
společný Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci. 

Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny. 

A) Žádost o dotaci 

Termín pro podání Žádosti o dotaci je u tohoto DP pro sledované období dotačního 
roku 2023 (1. 10. 2022 – 30. 9. 2023) stanoven od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022. Po datu 
30. 9. 2022 již není v Žádosti o dotaci možné přidat/změnit dotační podprogram. 

Pokud žadatel nepodal Žádost o dotaci pro sledované období dotačního roku 2023 
(1. 10. 2022 – 30. 9. 2023), nemůže podat Formulář s doklady prokazujícími nárok na 
dotaci a dotace mu tak nebude poskytnuta. 

Termín pro podání Žádosti o dotaci je u tohoto dotačního programu pro sledované 
období dotačního roku 2024 (tj. 1. 10. 2023 – 30. 9. 2024) stanoven od 1. 9. 2023 do 
30. 9. 2023. Po datu 30. 9. 2023 již není možné v Žádosti o dotaci přidat/změnit 
dotační podprogram. 

B) Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci 

Termín pro podání Formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci je u tohoto DP 
pro sledované období 2023 (1. 10. 2022 – 30. 9. 2023) stanoven od 1. 10. 2023 
do 31. 10. 2023. 

Žadatel může v rámci jednotlivých podprogramů u DP 20.C. podat Formulář 
s doklady prokazujícími nárok na dotaci pouze na ty podprogramy, které měl 
uvedené v Žádosti o dotaci pro dotační rok 2023.  

V případě, že žadatel bude na Formuláři s doklady prokazujícími nárok na dotaci 
uvádět hospodářství (a v případě podprogramu 20.C.c. i prostředky proti 
nežádoucímu hmyzu – aplikaci adulticidů a/nebo larvicidů), které nejsou uvedeny 
v příloze protokolu o kontrole „Seznam pro účely kontrol na místě pro ověření 
podmínek“, nebude na tato hospodářství (a v případě podprogramu 20.C.c 
prostředky proti nežádoucímu hmyzu – aplikaci adulticidů a/nebo larvicidů) 
poskytnuta dotace, neboť žadatel při kontrole neumožnil kontrolu podmínek 
v souladu s bodem 5, písm. b) části A Zásad. 

V rámci jednotlivých podprogramů je zapotřebí doložit následující doklady prokazující 
nárok na dotaci: 

- dotační podprogram: 20.C.a. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu 
prasat v letním období 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
hospodářstvích zajistil v období od 1. 5. 2023 do 30. 9. 2023 provádění 
opatření ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení 
tepelného stresu prasnic. 
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- dotační podprogram: 20.C.b. Podpora zlepšení stájového mikroklimatu 
prasat  

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře o skutečnosti, že v integrovaném 
povolení k provozu platném v uvedeném dotačním období není uvedena jako 
podmínka provozu užití techniky BAT 3.d.; 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že na uvedených hospodářstvích 
byla v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 provedena měření hladiny 
amoniaku u daných kategorií prasat v hodnotě max. 9,5 ppm. 

- dotační podprogram: 20.C.c. Podpora zlepšení životního prostředí prasat 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
hospodářstvích zajistil v období od 1. 4. 2023 do 30. 9. 2023 ošetření 
stájového prostředí proti nežádoucímu hmyzu formou použití:  

a) adulticidů,  

b) larvicidů. 

- dotační podprogram: 20.C.d. Podpora opatření k zajištění zlepšeného 
světelného režimu 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
hospodářstvích zajistil v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 nadstandardní 
osvětlení stájového prostředí (75 lx, resp. 100 lx po dobu minimálně 14 hodin 
denně) u prasnic. 

- dotační podprogram: 20.C.e. Podpora šetrných metod kastrace prasat  

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
hospodářstvích zajistil v období od  1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 při kastraci 
selat použití anestetik, analgetik a protizánětlivých léků u deklarovaného počtu 
selat. 

- dotační podprogram: 20.C.f. Podpora zvětšení nezaroštované plochy kotců 
prasat 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
hospodářstvích zajistil v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 u odstavených 
selat poskytnutí nezaroštované plochy kotce tvořící v celku minimálně 20 % 
z celkové plochy kotce. 

- dotační podprogram: 20.C.g. Podpora zvýšené péče o prasnice a selata 
na porodnách 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel zajistil na daných 
hospodářstvích v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 dostatečný počet 
kvalifikovaných ošetřovatelů na porodně prasnic. 
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C) Specifikace jednotlivých dotačních podprogramů 

20.C.a.   Podpora opatření ke snížení tepelného stresu prasat v letním období 

1   Účel dotace 

Zlepšení životních podmínek prasat snížením jejich tepelného stresu ve stájovém 
prostředí v letním období od 1. 5. 2023 do 30. 9. 2023. 

2   Předmět dotace 

Prasnice na porodně, která byla chována v ustájení, kde byla prováděna opatření 
ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu 
prasnic v letním období. 

3   Žadatel 

Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě (podle § 420 zákona 
č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb.), 
který zajistil provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), 
vedoucí ke snížení tepelného stresu prasnic na porodně v letním období. 

4   Forma dotace 

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 796 Kč na jednu prasnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu prasnic 
v letním období od 1. 5. 2023 do 30. 9. 2023. 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství; 

c) příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o provádění 
opatření ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení 
tepelného stresu prasnic v letním období (v rozsahu číslo hospodářství, datum 
ochlazování), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data 
poskytnutí dotace. 
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20.C.b.   Podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat 

1   Účel dotace  

Zajištění nadstandardní pohody prasat zlepšením jejich životního prostředí použitím 
biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a dalších nežádoucích 
plynů a ke snížení zápachu, které se aplikují do krmiva, do napájení, na podestýlku 
nebo u roštových technologií v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

2   Předmět dotace  

Prasnice, selata do odstavu, mladé chovné prasničky, u kterých bylo prováděno 
zlepšení stájového mikroklimatu pomocí biotechnologických přípravků, které zajistily 
u vybraných kategorií hladinu amoniaku v hodnotě nejvýše 9,5 ppm.  

3   Žadatel 

Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. 
v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který zajistil 
zlepšení stájového mikroklimatu pomocí biotechnologických přípravků pro snížení 
emisí amoniaku a dalších nežádoucích plynů a ke snížení zápachu u prasnic, selat 
do odstavu a mladých chovných prasniček. 

4   Forma dotace  

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 928 Kč/ks průměrného stavu prasnic v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, kterému 
vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) uznatelné přípravky pro účely této dotace jsou přípravky snižující emise 
amoniaku, uvedené na webových stránkách 
http://www.vuzt.cz/index.php?I=A138; 

c) dotace nemůže být poskytnuta žadateli, který v rámci integrovaného povolení 
používá techniku BAT 3.d.;  

d) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství; 

e) doložení dokladů prokazující vzniklé náklady. Uznávají se pouze doklady za 
nákup prostředků v termínu od 1. ledna roku, ve kterém je zahájeno dané dotační 
období. Tímto dokladem se rozumí faktury, zjednodušený daňový doklad. Na 
faktuře se jedná o datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP); 

f) příjemce dotace je, po dobu 10 let od data poskytnutí dotace, povinen uchovávat: 

http://www.vuzt.cz/index.php?I=A138
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I. účetní doklady prokazující vzniklé náklady (faktury, zjednodušený daňový 
doklad)16; 

II. etikety krmných směsí a vážní lístky od každého druhu použitého přípravku 
snižující emise amoniaku; 

III. potvrzení výrobce krmných směsí; 

IV. příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o aplikaci 
biotechnologických přípravků (do napájení, na podestýlku) s údaji číslo 
hospodářství, příp. číslo objektu, datum aplikace přípravku a název 
aplikovaného přípravku a průkaznou stájovou evidenci o výši hladiny 
amoniaku (v rozsahu: registrační číslo hospodářství, příp. číslo objektu, datum 
a čas měření, použité měřící zařízení vč. výrobního čísla, naměřené hodnoty 
koncentrace NH3 v bodech M1 až M5, výsledná vypočtená hodnota 
koncentrace NH3 K, jméno a podpis osoby, která měření provedla, přesnost 
měřícího zařízení, datum poslední kalibrace), kterou je povinen uchovávat 
nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace; 

g) zásady pro stanovení koncentrace amoniaku jsou uvedeny v Příloze k DP 20.C. 
Zásad. 

                                                
16 Jedná se o účetní doklady za nákup ověřených biotechnologických přípravků, které snižují emise amoniaku a snižují emise 
i dalších nežádoucích plynů. 
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20.C.c.   Podpora zlepšení životního prostředí prasat 

1   Účel dotace 

Zajištění nadstandardní pohody prasat zlepšením životního prostředí prasat v období 
od 1. 4. 2023 do 30. 9. 2023. 

2   Předmět dotace  

Skupina a) Prasnice, selata v předvýkrmu a prasničky pro obnovu stáda, u kterých 
bylo prováděno ošetření prostředí prostředky proti nežádoucímu hmyzu formou 
použití adulticidů. 

Skupina b) Prasnice, selata v předvýkrmu a prasničky pro obnovu stáda, u kterých 
bylo prováděno ošetření prostředí prostředky proti nežádoucímu hmyzu formou 
použití larvicidů. 

3   Žadatel 

Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě (podle § 420 zákona 
č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb.), 
který zajistil ošetření prostředí u prasnic, selat v předvýkrmu a prasniček pro obnovu 
stáda prostředky proti nežádoucímu hmyzu. 

4   Forma dotace  

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Skupina a) do 63 Kč/ks průměrného stavu prasnic v období od 1. 4. 2023 
do 30. 9. 2023;  

Skupina b) do 220 Kč/ks průměrného stavu prasnic v období od 1. 4. 2023 
do 30. 9. 2023.  

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) uznatelné prostředky pro účely této dotace jsou prostředky proti nežádoucímu 
hmyzu, které jsou v době nákupu uváděny na trh v souladu s platnou legislativou 
ČR, a které jsou: 

I. v souladu se zákonem o veterinární péči č. 166/1999 Sb.; jedná o veterinární 
přípravky (VP) a veterinární technické prostředky (VTP), které jsou zveřejněny 
na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů 
a léčiv (ÚSKVBL) v seznamu VP nebo v seznamu VTP 

nebo 

II. v souladu se zákonem o biocidech č. 324/2016 Sb., které reguluje Ministerstvo 
zdravotnictví a jsou uvedeny v Seznamu oznámených biocidních přípravků  
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popřípadě v seznamu povolených biocidních přípravků na Evropské agentuře 
pro chemické látky (ECHA); 

c) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství; 

d) doložení dokladů prokazující vzniklé náklady. Uznávají se pouze doklady za 
nákup prostředků v termínu od 1. ledna roku, ve kterém je zahájeno dané dotační 
období. Tímto dokladem se rozumí faktury, zjednodušený daňový doklad. Na 
faktuře se jedná o datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP); 

e) příjemce dotace je, po dobu 10 let od data poskytnutí dotace, povinen uchovávat:  

I. účetní doklady prokazující vzniklé náklady (faktury a zjednodušené daňové 
doklady)17; 

II. příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o podání 
přípravků proti nežádoucímu hmyzu (v rozsahu číslo hospodářství, příp. číslo 
objektu, datum aplikace, název aplikovaného přípravku), kterou je povinen 
uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace. 

                                                
17 Jedná se o účetní doklady dokumentující nákup prostředků s adulticidním, případně larvicidním účinkem. 



215 

20.C.d.   Podpora opatření k zajištění zlepšeného světelného režimu 

1   Účel dotace 

Zlepšení životních podmínek prasat zajištěním optimálního světelného režimu 
v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

2   Předmět dotace  

Prasnice, která byla chována v ustájení, kde je zajištěno přirozené nebo umělé 
osvětlení v rozsahu minimálně 75 luxů po dobu 14 hodin denně na porodně a 100 
luxů po dobu minimálně 14 hodin denně s 8hodinovým nočním režimem ve stáji pro 
jalové a březí prasnice.  

3   Žadatel 

Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě (podle § 420 zákona 
č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb.), 
který zajistil nadstandardní osvětlení stájového prostředí (75 lx, resp. 100 lx po dobu 
minimálně 14 hodin denně) u prasnic. 

4   Forma dotace 

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 910 Kč na jednu prasnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu prasnic 
v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství; 

c) příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o provádění měření 
intenzity osvětlení (v rozsahu: registrační číslo hospodářství, příp. číslo objektu, 
datum a čas měření, použité měřící zařízení vč. výrobního čísla, naměřené 
hodnoty intenzity osvětlení v bodech M1 až M5, jméno a podpis osoby, která 
měření provedla, přesnost měřícího zařízení, datum poslední kalibrace), kterou je 
povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace;  

d) zásady pro stanovení intenzity osvětlení jsou uvedeny v Příloze k DP 20.C. 
Zásad. 
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20.C.e.   Podpora šetrných metod kastrace prasat 

1   Účel dotace 

Zlepšení životních podmínek prasat v případech, kdy je kastrace považována 
za nutnou, postupy, při nichž se používají anestetika, analgetika a protizánětlivé léky 
v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

2   Předmět dotace 

Sele ve stáří od narození do 7 dní věku, u kterého byly při kastraci použity 
anestetika, analgetika a protizánětlivé léky.  

3   Žadatel 

Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě (podle § 420 zákona 
č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb.), 
který zajistil použití šetrné metody kastrace u selat. 

4   Forma dotace  

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 23 Kč na jedno sele splňující předmět dotace v období od 1. 10. 2022 do 
30. 9. 2023. 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o použití šetrné 
metody kastrace u selat (v rozsahu číslo hospodářství, příp. číslo objektu, datum 
kastrace, počet kastrovaných selat do 7 dnů věku, použitá metoda kastrace, 
název aplikovaného léku, jméno a podpis osoby, která kastraci provedla), kterou 
je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace. 
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20.C.f.   Podpora zvětšení nezaroštované plochy kotců prasat 

1   Účel dotace 

Zlepšení životních podmínek prasat zvětšením nezaroštované plochy kotců v období 
od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

2   Předmět dotace  

Odstavené sele do 30 kg ž. hm., kterému je poskytnuto minimálně 20 % 
nezaroštované plochy kotce z celkové plochy kotce. 

3   Žadatel 

Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě (podle § 420 zákona 
č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb.), 
který zajistil u odstavených selat minimálně 20 % nezaroštované plochy kotce 
z celkové plochy kotce. 

4   Forma dotace  

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 846 Kč/ks průměrného stavu prasnic v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství. 
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20.C.g.   Podpora zvýšené péče o prasnice a selata na porodnách 

1   Účel dotace 

Zajištění nadstandardní pohody prasnic a selat na porodnách zajištěním stálé 
přítomnosti kvalifikovaného ošetřovatele po dobu 24 hodin denně v předpokládané 
době prasení v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

2   Předmět dotace 

Prasnice na porodnách, u kterých byla zajištěna přítomnost kvalifikovaného 
ošetřovatele po dobu 24 hodin denně v předpokládané době prasení. 

3   Žadatel 

Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě (podle § 420 zákona 
č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb.), 
který zajistil u prasnic a selat na porodnách stálou přítomnost kvalifikovaného 
ošetřovatele po dobu 24 hodin denně v předpokládané době prasení. 

4   Forma dotace  

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 443 Kč na jednu prasnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu prasnic 
v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) kvalifikovaný ošetřovatel:  

I. je osoba ve smyslu znění §12f zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti 
týrání; 

II. v podobě jedné osoby zajistí nadstandardní pohodu prasnic a selat 
na porodnách maximálně pro 750 prasnic; 

c) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství; 

d) příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o přítomnosti 
kvalifikovaného ošetřovatele na porodně prasnic po dobu 24 hodin denně 
v předpokládané době prasení (v rozsahu číslo hospodářství, příp. číslo objektu, 
číslo porodny, období prasení, datum a čas zahájení a ukončení přítomnosti 
kvalifikovaného ošetřovatele na porodně, jméno a podpis kvalifikovaného 
ošetřovatele), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data 
poskytnutí dotace. 
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Příloha k DP 20.C.: 

20.C.b. Zásady pro stanovení koncentrace amoniaku (NH3) v chovech prasat 

Dále uvedený postup stanovení koncentrace NH3 v chovech prasat je určen pro 

účely ověření nadstandardní pohody prasat zlepšením jejich životního prostředí 

použitím ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí NH3 podle 

dotačního programu 20.C.b. Podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat dle 

„Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023 na 

základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 

předpisů“. 

Požadavky na hodnoty koncentrace NH3  

 Koncentrace NH3 v chovech prasnic, selat do odstavu a mladých chovných 

prasniček nepřekročí 9,5 ppm. 

Stanovení koncentrace NH3 

Z důvodu zajištění reprodukovatelnosti a porovnatelnosti naměřených hodnot 

koncentrace NH3 v chovech prasat je nezbytné dodržovat tyto požadavky na měření: 

 V objektech pro chov prasnic a selat do odstavu proběhne měření 1x při každém 

zástavu, a to mezi 15. a 30. dnem turnusu; ve stájích bez turnusového provozu 

(mladé chovné prasničky) proběhne měření nejméně 1x za 3 měsíce.  

 Měření realizuje ošetřující veterinární lékař nebo jím pověřená osoba.  

 Nevyžaduje se akreditace metody měření. Deklarovaná přesnost přístroje 

(měřícího zařízení) musí být v rozmezí 0-10 %. Je nutné, aby chovatel před 

měřením požadoval platný kalibrační list a zároveň aby ve venkovním prostoru 

v dostatečné vzdálenosti od objektu s ustájenými zvířaty požadoval kontrolu 

tzv. nulového bodu (údaj na displeji ve vzduchu bez přítomnosti amoniaku). 

 Používané měřicí zařízení musí být pravidelně ověřováno dle požadavků výrobce 

nebo dodavatele zařízení. Pokud výrobce nebo dodavatel tyto lhůty neuvádí, je 

kalibrace platná maximálně 1 měsíc od data poslední kalibrace. 

 V průběhu měření je ventilace ponechána ve standardním provozním režimu, 

který odpovídá aktuálním klimatickým podmínkám a druhu a kategorii chovaných 

prasat. 

Postup měření koncentrace NH3 

 Koncentrace NH3 se měří v zóně zvířat ve výšce hlav zvířat. 

 Koncentrace NH3 se měří v pěti měřicích místech M1 až M5 a to 1x v průsečíku 

úhlopříček a 4 x na jednotlivých úhlopříčkách ve vzdálenosti od rohů haly, která 

odpovídá 1/5 délky stěny haly, viz obrázek. Pokud by tato vzdálenost byla menší 

než 1,5 m, měří se ve vzdálenosti 1,5 m od rohů haly. 
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Obrázek: Měřicí místa v objektu pro chov prasnic 

 Výsledná hodnota koncentrace NH3 K se spočítá jako aritmetický průměr hodnot 

naměřených v místech M1 až M5.  

Výpočet výsledné hodnoty koncentrace NH3 K v kontrolovaném objektu:  

5

54321 MMMMM KKKKK
K


    

 Doba měření koncentrace NH3 v každém měřicím místě musí být minimálně 

3 minuty. 

 Měření koncentrace NH3 se ve všech měřících místech opakuje, je-li rozdíl 

naměřených hodnot koncentrace NH3 mezi dvěma libovolnými měřicími místy M1 

až M5 50 % a více. 

 V případě, že pro měření koncentrace NH3 bude použit přístroj 

s elektrochemickým senzorem, je nutné bezprostředně před zahájením měření 

koncentrace NH3 ve všech měřicích místech M1 až M5 provést krátkodobé 

měření okamžité relativní vlhkosti vzduchu. Měření koncentrace NH3 se 

neprovádí, pokud okamžitá relativní vlhkost vzduchu, naměřená v daném 

měřicím místě, přesáhne 90 % (důvodem je především negativní vliv vysoké 

relativní vlhkosti vzduchu na životnost senzoru pro měření koncentrace NH3). 

Zahájení měření po zapnutí přístrojů se provádí po uplynutí doby náběhu 

senzoru, pokud ji výrobce nebo dodavatel zařízení uvádí. 

 Záznam o realizovaném měření musí obsahovat: 

- datum a čas měření, 

- registrační číslo hospodářství, příp. číslo objektu, 

- jméno a podpis osoby, která měření provedla, 

- použité měřicí zařízení vč. výrobního čísla, 

- naměřené hodnoty koncentrací NH3 v bodech M1 až M5, 

- výslednou vypočtenou koncentraci NH3 K, 

- přesnost měřicího zařízení, 

- datum poslední kalibrace. 

 

20.C.d. Zásady pro stanovení intenzity osvětlení v chovech prasat 

Dále uvedený postup stanovení intenzity osvětlení v chovech prasat je určen pro 

účely ověření nadstandardní pohody prasat zlepšením životních podmínek prasat 

zajištěním optimálního světelného režimu podle dotačního programu 20.C.d. 



221 

Podpora opatření k zajištění zlepšeného světelného režimu dle „Zásad, kterými se 

stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023 na základě § 1, § 2 a § 2d 

zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů“. 

Požadavky na intenzitu osvětlení v chovech prasnic  

 Intenzita osvětlení pro prasnice na porodně dosáhne minimálně hodnoty 75 lux 

po dobu 14 hodin. 

 Intenzita osvětlení pro prasnice jalové a březí dosáhne minimálně hodnoty 100 

lux po dobu 14 hodin s 8hodinovým nočním režimem. 

Stanovení intenzity osvětlení 

Z důvodu zajištění reprodukovatelnosti a porovnatelnosti naměřených hodnot 

intenzity osvětlení v chovech prasnic je nezbytné dodržovat tyto požadavky na 

měření: 

 V objektech pro chov prasnic proběhne měření nejméně 1x za 3 měsíce.  

 Měření realizuje ošetřující veterinární lékař, nebo jím pověřená osoba. 

 Nevyžaduje se akreditace metody měření. Deklarovaná přesnost přístroje 

(měřícího zařízení) musí být v rozmezí 0-10 %.   

Postup měření intenzity osvětlení 

 Intenzita osvětlení se měří v zóně zvířat ve výšce hlav zvířat. 

 Intenzita osvětlení se měří v pěti měřicích místech M1 až M5 a to 1x v průsečíku 

úhlopříček a 4 x na jednotlivých úhlopříčkách ve vzdálenosti od rohů haly, která 

odpovídá 1/4 délky stěny haly, viz obrázek. Pokud by tato vzdálenost byla menší 

než 1,5 m, měří se ve vzdálenosti 1,5 m od rohů haly. 

 

Obrázek: Měřicí místa v objektu pro chov prasnic 

 Přístroj musí být kalibrován pověřeným pracovištěm ve lhůtách odpovídajících 

údajům výrobce.  V případě, že pro přístroj není výrobcem stanovena perioda 

kalibrace, je žadatel povinen tento přístroj kalibrovat dle přílohy vyhlášky 

č. 345/2000 Sb. bod 5.1.2. – luxmetry v periodě 2 let. 

 Při vlastním měření je nutné postupovat podle pokynů výrobce nebo dodavatele 

luxmetru. Pokud výrobce neuvádí minimální dobu pro ustálení měřené hodnoty, 

musí být doba od počátku měření do odečtu naměřené hodnoty intenzity 

osvětlení alespoň 10 s pro každé měřicí místo M1 až M5. 

Pozn.: Zahájení měření po zapnutí luxmetru se provádí po uplynutí doby náběhu 

přístroje, pokud ji výrobce nebo dodavatel zařízení uvádí. 
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 V halách, kde je pouze umělé osvětlení, se měření provádí v libovolnou dobu 

v průběhu 14hodinového cyklu. V halách, kde je kombinováno přirozené a umělé 

osvětlení, se měří na počátku nebo na konci 14hodinového cyklu tak, aby bylo 

vždy měřeno při nejnižší intenzitě venkovního osvětlení. 

 Žádná hodnota intenzity osvětlení, naměřená v bodech M1 až M5, nesmí být pro 

prasnice na porodně menší než 75 lux nebo pro prasnice jalové a březí menší 

než 100 lux. 

 Záznam o realizovaném měření musí obsahovat: 

- datum a čas měření, 

- registrační číslo hospodářství, příp. číslo objektu, 

- jméno a podpis osoby, která měření provedla, 

- použité měřicí zařízení vč. výrobního čísla, 

- přesnost měřicího zařízení, 

- datum poslední kalibrace,  

- naměřené hodnoty intenzity osvětlení v bodech M1 až M5. 

 

Zásady pro měření koncentrace NH3 v chovech prasat a intenzity osvětlení 

v chovech prasnic zpracovali dne 22. 6. 2022: 

Ing. Miroslav Češpiva, Ph.D., Ing. Petra Zabloudilová, Ph.D.  

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. 
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20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému 
chovu bez tržní produkce mléka 

Pro všechny podprogramy v rámci DP 20.D. (20.D.a., 20.D.b., 20.D.c., 20.D.d., 
20.D.e. a 20.D.f) je podávána jedna společná Žádost o dotaci a jeden společný 
Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci. 

Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny. 

A) Žádost o dotaci 

Termín pro podání Žádosti o dotaci je u tohoto DP pro sledované období dotačního 
roku 2023 (1. 10. 2022 – 30. 9. 2023) stanoven od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022. Po datu 
30. 9. 2022 již není v Žádosti o dotaci možné přidat/změnit dotační podprogram. 

Pokud žadatel nepodal řádně a včas Žádost o dotaci pro sledované období 
dotačního roku 2023 (1. 10. 2022 – 30. 9. 2023), nemůže podat Formulář s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci a dotace mu tak nebude poskytnuta. 

Termín pro podání Žádosti o dotaci je u tohoto dotačního programu pro sledované 
období dotačního roku 2024 (tj. 1. 10. 2023 – 30. 9. 2024) stanoven od 1. 9. 2023 do 
30. 9. 2023. Po datu 30. 9. 2023 již není možné v Žádosti o dotaci přidat/změnit 
dotační podprogram. 

Pro tento dotační program platí, že v případě uvedení registračního čísla 
hospodářství ve formátu CZ XXXXXXXX nebo CZ XXXXXXXX/00 v Žádosti o dotaci 
nebo ve Formuláři s doklady prokazující nárok na dotaci, bude toto označení 
považováno za označení celého hospodářství. Stejně tak toto označení registračního 
čísla hospodářství bude považováno ve všech dalších dokumentech a dokladech 
vztahujících se k Žádosti o dotaci, pokud zde bude registrační číslo hospodářství 
v tomto formátu uvedeno. Pokud žadatel plní podmínky dotačního titulu jen na části 
hospodářství, uvede seznam stájí ve formátu CZ XXXXXXXX/XX, kde tyto podmínky 
plní. 

B) Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci 

Termín pro podání Formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci je u tohoto 
dotačního programu pro sledované období dotačního roku 2023 (tj. 1. 10. 2022 –
 30. 9. 2023) stanoven od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023. 

Žadatel může v rámci jednotlivých podprogramů u DP 20.D. podat Formulář 
s doklady prokazujícími nárok na dotaci pouze na ty podprogramy, které měl 
uvedené v Žádosti o dotaci.  

V případě, že žadatel bude na Formuláři s doklady prokazujícími nárok na dotaci, 
uvádět hospodářství, případně stáje, které nejsou uvedeny v příloze protokolu 
o kontrole „Seznam pro účely kontrol na místě pro ověření podmínek“, nebude na 
tato hospodářství, případně stáje poskytnuta dotace, neboť žadatel při kontrole 
neumožnil kontrolu podmínek v souladu s bodem 5, písm. b) části A Zásad. 

V rámci jednotlivých dotačních podprogramů je zapotřebí doložit následující doklady 
prokazující nárok na dotaci: 
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- dotační podprogram: 20.D.a. Podpora napájení krav chovaných v systému 
chovu bez tržní produkce mléka (dále jen „KBTPM“) v zimním období 
temperovanou vodou 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
hospodářstvích, případně stájích zajistil v zimním období od 1. 11. 2022 
do 31. 3. 2023 napájení KBTPM temperovanou vodou pomocí vyhřívaných 
napáječek; 

- dotační podprogram: 20.D.b. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru 
zimoviště v zimním období pro KBTPM 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
hospodářstvích, případně stájích zajistil v zimním období od 1. 11. 2022 
do 31. 3. 2023 KBTPM plochu lehacího prostoru lehárny zimoviště o velikosti 
minimálně 6,5 m2 / 1 KBTPM a případně lehacího prostoru volného porodního 
kotce zimoviště o velikosti minimálně 12 m2 / 1 KBTPM; 

- dotační podprogram: 20.D.c. Podpora sekčního provozu zimoviště v zimním 
období u KBTPM 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
hospodářstvích, případně stájích zajistil v zimním období od 1. 11. 2022 
do 31. 3. 2023 při pobytu KBTPM v zimovišti provádění technologie chovu 
se sekčním provozem zimoviště dle „Programu provozu zimoviště KBTPM“; 

- dotační podprogram: 20.D.d. Podpora provádění ošetření KBTPM v letním 
období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
hospodářstvích, případně stájích zajistil provádění ošetřování KBTPM v letním 
období od 1. 5. 2023 do 30. 9. 2023 prostředky proti obtěžujícímu hmyzu 
dle „Programu ošetřování KBTPM prostředky proti obtěžujícímu hmyzu“; 

- dotační podprogram: 20.D.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních 
potřeb KBTPM 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
hospodářstvích, případně stájích zajistil zvýšenou péči o paznehty KBTPM 
dle jejich individuálních potřeb provedením úpravy paznehtů více než 1x ročně 
ve sledovaném období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023; 

- dotační podprogram: 20.D.f. Podpora chovu telat narozených KBTPM 
technologií chovu telat školkovým způsobem 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
hospodářstvích, případně stájích zajistil ve sledovaném období od 1. 10. 2022 
do 30. 9. 2023 telatům narozeným KBTPM odchov školkovým způsobem 
technologie chovu telat. 
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C) Specifikace jednotlivých dotačních podprogramů 

20.D.a.   Podpora napájení KBTPM v zimním období temperovanou vodou 

1   Účel dotace 

Zlepšení životních podmínek KBTPM v zimním období od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023 
napájením temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek. 

2   Předmět dotace  

KBTPM, která je napájena v zimním období temperovanou vodou pomocí 
vyhřívaných napáječek. 

3   Žadatel 

Chovatel KBTPM podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské 
výrobě dle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který v zimním období zajistil 
napájení KBTPM temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek. 

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

4   Forma dotace 

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace 

6   Výše dotace 

Do 129 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace dle průměrného stavu KBTPM 
v zimním období od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023.  

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, kterému 
vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o zajištění napájení 
KBTPM v zimním období temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek 
(v minimálním rozsahu: registrační číslo hospodářství, případně stáje, 
datum/období, kdy žadatel zajistil napájení KBTPM temperovanou vodou pomocí 
vyhřívaných napáječek), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let 
od data poskytnutí dotace; 

c) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí. 
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20.D.b.   Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště v zimním období 
pro KBTPM 

1   Účel  

Zlepšení životních podmínek KBTPM v zimním období od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023 
zvětšením minimální standardní plochy lehacího prostoru lehárny zimoviště na 
minimální velikost plochy 6,5 m2 / 1 KBTPM a případně plochy lehacího prostoru 
volného porodního kotce zimoviště na minimální velikost plochy 12 m2 / 1 KBTPM. 

2   Předmět dotace 

KBTPM, která byla chována v zimovišti s plochou lehacího prostoru lehárny 
zimoviště o velikosti minimálně 6,5 m2 / 1 KBTPM, případně s plochou lehacího 
prostoru volného porodního kotce zimoviště o velikosti minimálně 12 m2 / 1 KBTPM. 

3   Žadatel 

Chovatel KBTPM podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské 
výrobě dle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který v zimním období zajistil 
KBTPM plochu lehacího prostoru lehárny zimoviště o velikosti minimálně 
6,5 m2 / 1 KBTPM a případně plochu lehacího prostoru volného porodního kotce 
zimoviště o velikosti minimálně 12 m2 / 1 KBTPM. 

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

4   Forma dotace  

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 455 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace dle průměrného stavu KBTPM 
v zimním období od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023.  

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o zvětšení plochy 
lehacího prostoru zimoviště KBTPM (v minimálním rozsahu: registrační číslo 
hospodářství, případně stáje, kde žadatel zajistil zvětšení plochy lehacího 
prostoru, datum, počet ustájených KBTPM, případně dalších zvířat v dané sekci, 
kotci, ohradě apod., plocha lehacího prostoru lehárny či případně plocha 
porodního kotce), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data 
poskytnutí dotace; 

c) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí. 
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20.D.c.   Podpora sekčního provozu zimoviště v zimním období u KBTPM 

1   Účel 

Zlepšení životních podmínek KBTPM v zimním období od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023 
použitím technologie chovu se sekčním provozem, zajišťujícím zlepšení péče 
o KBTPM v zimovišti. 

2   Předmět dotace  

KBTPM, která byla chována v zimním období v zimovišti, kde byl prováděn sekční 
provoz zimoviště. 

3   Žadatel 

Chovatel KBTPM podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské 
výrobě dle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který v zimním období v chovu 
KBTPM zajistil provádění technologie chovu se sekčním provozem zimoviště. 

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

4   Forma dotace 

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 328 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace dle průměrného stavu KBTPM 
v zimním období od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023.  

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) pro účely tohoto dotačního podprogramu se technologií chovu se sekčním 
provozem zimoviště KBTPM rozumí prostorové oddělení jednotlivých skupin 
KBTPM rozdělených do jednotlivých sekcí dle stádia jejich gravidity, termínu 
telení a období po otelení. Provoz je v daném hospodářství stanoven 
v „Programu provozu zimoviště KBTPM“ potvrzeném ošetřujícím veterinárním 
lékařem před obdobím plnění podmínek. Tento program je součástí stájové 
evidence o provádění technologie chovu se sekčním provozem v zimovišti 
KBTPM v zimním období a musí obsahovat minimálně údaje nutné pro vedení 
stájové evidence; 

c) příjemce dotace je povinen vést stájovou evidenci o provádění technologie chovu 
se sekčním provozem v zimovišti KBTPM v zimním období (v minimálním 
rozsahu: registrační číslo hospodářství, případně stáje, datum/období, 
kdy žadatel zajistil provádění sekčního provozu zimoviště, názvy sekcí), kterou je 
povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace; 

d) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
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prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí. 
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20.D.d.   Podpora provádění ošetření KBTPM v letním období prostředky 
proti obtěžujícímu hmyzu 

1   Účel 

Zlepšení životních podmínek KBTPM v letním období od 1. 5. 2023 do 30. 9. 2023 
prováděním jejich ošetření prostředky proti obtěžujícímu hmyzu. 

2   Předmět dotace 

KBTPM, u které bylo prováděno v letním období ošetření prostředky 
proti obtěžujícímu hmyzu. 

3   Žadatel 

Chovatel KBTPM podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské 
výrobě dle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který v letním období zajistil ošetření 
KBTPM prostředky proti obtěžujícímu hmyzu. 

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

4   Forma dotace  

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 245 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace dle průměrného stavu KBTPM 
v letním období od 1. 5. 2023 do 30. 9. 2023. 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, kterému 
vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) žadatel je povinen používat pouze přípravky uvedené konkrétně pro dané 
hospodářství či stáj v „Programu ošetřování KBTPM prostředky proti obtěžujícímu 
hmyzu“, potvrzeném ošetřujícím veterinárním lékařem před obdobím plnění 
podmínek. Tento program je součástí stájové evidence o používání prostředků 
proti obtěžujícímu hmyzu KBTPM a musí obsahovat minimálně údaje nutné pro 
vedení stájové evidence; 

c) pokud je chov zapojen do systému ekologického zemědělství, je třeba používat 
pouze přípravky, které jsou pro systém ekologického zemědělství povoleny; 

d) příjemce dotace je povinen vést stájovou evidenci o provádění ošetření KBTPM 
prostředky proti obtěžujícímu hmyzu (v minimálním rozsahu: registrační číslo 
hospodářství, případně stáje, datum, počet KBTPM, u kterých žadatel zajistil 
ošetření prostředky proti obtěžujícímu hmyzu dle „Programu ošetřování KBTPM 
prostředky proti obtěžujícímu hmyzu“, název použitého prostředku), kterou je 
povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace; 

e) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
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prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí. 
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20.D.e.   Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb KBTPM 

1   Účel 

Zlepšení životních podmínek KBTPM zvýšenou péčí o paznehty dle jejich 
individuálních potřeb provedením úpravy paznehtů více než 1x ročně 
ve sledovaném období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

2   Předmět dotace 

KBTPM, u které byla prováděna zvýšená péče o paznehty ošetřováním končetin 
dle jejích individuálních potřeb, tedy byla provedena úprava paznehtů více 
než 1x ročně. 

3   Žadatel 

Chovatel KBTPM podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské 
výrobě dle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který zajistil zvýšenou péči 
o paznehty ošetřováním končetin dle jejích individuálních potřeb. 

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

4   Forma dotace 

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 233 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace dle průměrného stavu KBTPM 
ve sledovaném období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o provádění 
ošetření paznehtů jednotlivých KBTPM (v minimálním rozsahu: registrační číslo 
hospodářství, případně stáje, identifikační číslo KBTPM, datum, kdy u ní žadatel 
zajistil provedení úpravy paznehtů), kterou je povinen uchovávat nejméně 
po dobu 10 let od data poskytnutí dotace; 

c) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí. 
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20.D.f.   Podpora chovu telat narozených KBTPM technologií chovu telat 
školkovým způsobem 

1   Účel 

Zlepšení životních podmínek telat narozených KBTPM prováděním školkového 
způsobu technologie chovu telat ve sledovaném období od 1. 10. 2022 do 
30. 9. 2023. 

2   Předmět dotace  

Tele narozené KBTPM, které bylo alespoň část období v prvních 6 měsících 
jeho života odchováno technologií chovu telat školkovým způsobem. 

3   Žadatel 

Chovatel skotu podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě 
dle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který zajistil telatům narozených KBTPM 
odchov technologií chovu telat školkovým způsobem. 

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

4   Forma dotace  

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 387 Kč na jedno tele narozené KBTPM dle počtu telat splňující předmět dotace 
ve sledovaném období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, kterému 
vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) pro účely tohoto dotačního podprogramu se školkovým způsobem technologie 
chovu telat narozených KBTPM rozumí vymezení chovného prostoru, 
který umožňuje přístup pouze telatům a slouží nejen pro jejich přikrmování, 
ale umožňuje také jejich volný pohyb, odpočinek a případné další potřeby 
oddělené péče v období prvních 6 měsíců jejich života; 

c) příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o provádění 
školkového způsobu technologie chovu telat narozených KBTPM (v minimálním 
rozsahu: registrační číslo hospodářství, případně stáje, datum/období, 
kdy žadatel zajistil provádění školkového způsobu technologie chovu), kterou je 
povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace; 

d) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí. 
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20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků 

Pro všechny podprogramy v rámci DP 20.E. (20.E.a., 20.E.b., 20.E.c., 20.E.d., 
20.E.e. a 20.E.f.) je podávána jedna společná Žádost o dotaci a jeden společný 
Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci. 

Za vykrmovaného býka je pro tento dotační program považován skot samčího 
pohlaví, případně samčí kastrát, ve stáří nad 6 měsíců do 2 let včetně, přičemž je 
za 1 měsíc považováno období 30 dní a za 1 rok období 365 dní. 

Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny. 

A) Žádost o dotaci  

Termín pro podání Žádosti o dotaci je u tohoto DP pro sledované období dotačního 
roku 2023 (1. 10. 2022 – 30. 9. 2023) stanoven od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022. Po datu 
30. 9. 2022 již není v Žádosti o dotaci možné přidat/změnit dotační podprogram. 

Pokud žadatel nepodal Žádost o dotaci pro sledované období dotačního roku 2023 
(1. 10. 2022 – 30. 9. 2023), nemůže podat Formulář s doklady prokazujícími nárok na 
dotaci a dotace mu tak nebude poskytnuta. 

Termín pro podání Žádosti o dotaci je u tohoto dotačního programu pro sledované 
období dotačního roku 2024 (tj. 1. 10. 2023 – 30. 9. 2024) stanoven od 1. 9. 2023 do 
30. 9. 2023. Po datu 30. 9. 2023 již není možné v Žádosti o dotaci přidat/změnit 
dotační podprogram. 

Pro tento dotační program platí, že v případě uvedení registračního čísla 
hospodářství ve formátu CZ XXXXXXXX nebo CZ XXXXXXXX/00 v Žádosti o dotaci 
nebo ve Formuláři s doklady prokazující nárok na dotaci, bude toto označení 
považováno za označení celého hospodářství. Stejně tak toto označení registračního 
čísla hospodářství bude považováno ve všech dalších dokumentech a dokladech 
vztahujících se k Žádosti o dotaci, pokud zde bude registrační číslo hospodářství 
v tomto formátu uvedeno. Pokud žadatel plní podmínky dotačního titulu jen na části 
hospodářství, uvede seznam stájí ve formátu CZ XXXXXXXX/XX, kde tyto podmínky 
plní. 

B) Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci 

Termín pro podání Formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci je u tohoto 
dotačního programu pro sledované období dotačního roku 2023 (tj. 1. 10. 2022 –
 30. 9. 2023) stanoven od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023. 

Žadatel může v rámci jednotlivých podprogramů u DP 20.E. podat Formulář 
s doklady prokazujícími nárok na dotaci pouze na ty podprogramy, které měl 
uvedené v Žádosti o dotaci.  

V případě, že žadatel bude na Formuláři s doklady prokazujícími nárok na dotaci, 
uvádět hospodářství, případně stáje, které nejsou uvedeny v příloze protokolu 
o kontrole „Seznam pro účely kontrol na místě pro ověření podmínek“, nebude na 
tato hospodářství, případně stáje poskytnuta dotace, neboť žadatel při kontrole 
neumožnil kontrolu podmínek v souladu s bodem 5, písm. b) části A Zásad. 
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V rámci jednotlivých dotačních podprogramů je zapotřebí doložit následující doklady 
prokazující nárok na dotaci: 

- dotační podprogram: 20.E.a. Podpora napájení vykrmovaných býků 
v zimním období temperovanou vodou 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
registračních číslech hospodářství, případně stájí zajistil v zimním období 
od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023 napájení vykrmovaných býků temperovanou 
vodou pomocí vyhřívaných napáječek; 

- dotační podprogram: 20.E.b. Podpora provádění opatření ve stáji ke snížení 
tepelného stresu vykrmovaných býků v letním období 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
registračních číslech hospodářství, případně stájí zajistil v letním období 
od 1. 5. 2023 do 30. 9. 2023 provádění opatření ke zlepšení stájového 
prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu vykrmovaných 
býků; 

- dotační podprogram: 20.E.c. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru 
v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií stelivového provozu 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
registračních číslech hospodářství, případně stájí v chovu vykrmovaných býků 
ve stáji s technologií stelivového provozu zajistil ve sledovaném období 
od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 plochu lehacího prostoru o velikosti minimálně 
4,9 m2 / 1 kus vykrmovaného býka; 

- dotační podprogram: 20.E.d. Podpora zvětšení plochy kotce v chovu 
vykrmovaných býků ve stáji s technologií celoroštového ustájení 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
registračních číslech hospodářství, případně stájí v chovu vykrmovaných býků 
ve stáji s technologií celoroštového ustájení zajistil ve sledovaném období 
od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 plochu kotce o velikosti minimálně 2,5 m2 / 1 kus 
vykrmovaného býka; 

- dotační podprogram: 20.E.e. Podpora chovu vykrmovaných býků 
chovaných v ustájení s technologií stelivového provozu s ošetřovanou 
hlubokou podestýlkou 

 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
registračních číslech hospodářství, případně stájí choval vykrmované býky ve 
sledovaném období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 v ustájení s technologií 
stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou podestýlkou; 

- dotační podprogram: 20.E.f. Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných 
v ustájení s technologií stelivového provozu s často obměňovanou 
podestýlkou  
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 potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených 
registračních číslech hospodářství, případně stájí choval vykrmované býky 
ve sledovaném období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 v ustájení s technologií 
stelivového provozu s často obměňovanou podestýlkou. 

C) Specifikace jednotlivých dotačních podprogramů 

20.E.a.   Podpora napájení vykrmovaných býků v zimním období temperovanou 
vodou 

1   Účel dotace 

Zlepšení životních podmínek vykrmovaných býků v zimním období od 1. 11. 2022 
do 31. 3. 2023 napájením temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek. 

2   Předmět dotace  

Vykrmovaný býk, který byl napájen v zimním období temperovanou vodou pomocí 
vyhřívaných napáječek. 

3   Žadatel 

Chovatel vykrmovaných býků podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. 
v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který v zimním 
období zajistil napájení vykrmovaných býků temperovanou vodou pomocí 
vyhřívaných napáječek. 

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

4   Forma dotace 

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 151 Kč na jeden kus vykrmovaného býka splňujícího předmět dotace, 
dle průměrného stavu vykrmovaných býků v zimním období od 1. 11. 2022 
do 31. 3. 2023. 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) žadatel je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o zajištění napájení 
vykrmovaných býků v zimním období temperovanou vodou pomocí vyhřívaných 
napáječek (v minimálním rozsahu: registrační číslo hospodářství, případně stáje, 
datum/období, kdy žadatel zajistil napájení vykrmovaných býků temperovanou 
vodou pomocí vyhřívaných napáječek), kterou je povinen uchovávat nejméně 
po dobu 10 let od data poskytnutí dotace; 

c) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
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prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí. 
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20.E.b.   Podpora provádění opatření ve stáji ke snížení tepelného stresu 
vykrmovaných býků v letním období 

1   Účel dotace 

Zlepšení životních podmínek vykrmovaných býků snížením jejich tepelného stresu 
ve stájovém prostředí v letním období od 1. 5. 2023 do 30. 9. 2023. 

2   Předmět dotace  

Vykrmovaný býk, který byl chován v ustájení, kde byla prováděna opatření 
ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu 
vykrmovaných býků v letním období. 

3   Žadatel 

Chovatel vykrmovaných býků podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. 
v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který zajistil 
provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení 
tepelného stresu vykrmovaných býků v letním období. 

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

4   Forma dotace 

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 315 Kč na jeden kus vykrmovaného býka splňujícího předmět dotace, 
dle průměrného stavu vykrmovaných býků v letním období od 1. 5. 2023 
do 30. 9. 2023. 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) žadatel je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o provádění opatření 
ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného 
stresu vykrmovaných býků v letním období (v minimálním rozsahu: registrační 
číslo hospodářství, případně stáje, datum/období, kdy žadatel zajistil provádění 
opatření vedoucí ke snížení tepelného stresu vykrmovaných býků), kterou je 
povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace; 

c) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí. 
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20.E.c.   Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru v chovu vykrmovaných 
býků ve stáji s technologií stelivového provozu 

1   Účel 

Zlepšení životních podmínek vykrmovaných býků ve sledovaném období 
od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 zvětšením minimální standardní plochy lehacího 
prostoru ve stáji s technologií stelivového provozu na minimální velikost plochy 
4,9 m2 / 1 kus vykrmovaného býka. 

2   Předmět dotace  

Vykrmovaný býk, který byl chován ve stáji s technologií stelivového provozu 
s plochou lehacího prostoru o velikosti minimálně 4,9 m2 / 1 kus vykrmovaného býka. 

3   Žadatel 

Chovatel vykrmovaných býků podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. 
v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který v chovu 
vykrmovaných býků ve stáji s technologií stelivového provozu zajistil plochu lehacího 
prostoru o velikosti minimálně 4,9 m2 / 1 kus vykrmovaného býka. 

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

4   Forma dotace 

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 1 337 Kč na jeden kus vykrmovaného býka splňujícího předmět dotace, 
dle průměrného stavu vykrmovaných býků ve sledovaném období od 1. 10. 2022 
do 30. 9. 2023. 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) žadatel je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o zvětšení plochy lehacího 
prostoru ve stáji s technologií stelivového provozu v chovu vykrmovaných býků 
(v minimálním rozsahu: registrační číslo hospodářství, případně stáje, datum, 
kdy žadatel zajistil zvětšení plochy lehacího prostoru v chovu vykrmovaných 
býků, počet ustájených vykrmovaných býků, případně dalších zvířat, celková 
plocha v m2 lehacího prostoru), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 
10 let od data poskytnutí dotace; 

c) žadatel v tomto dotačním podprogramu nemůže ve stejném období žádat 
o dotaci na stejné hospodářství, případně stáj dle dotačního podprogramu 
20.E.d.; 

d) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
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prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí. 
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20.E.d.   Podpora zvětšení plochy kotce v chovu vykrmovaných býků ve stáji 
s technologií celoroštového ustájení 

1   Účel 

Zlepšení životních podmínek vykrmovaných býků ve sledovaném období 
od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 zvětšením minimální standardní plochy kotce ve stáji 
s technologií celoroštového ustájení na minimální velikost plochy 2,5 m2 / 1 kus 
vykrmovaného býka. 

2   Předmět dotace  

Vykrmovaný býk, který byl chován ve stáji s technologií celoroštového ustájení 
s plochou kotce o velikosti minimálně 2,5 m2 / 1 kus vykrmovaného býka. 

3   Žadatel 

Chovatel vykrmovaných býků podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. 
v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který v chovu 
vykrmovaných býků ve stáji s technologií celoroštového ustájení zajistil plochu kotce 
o velikosti minimálně 2,5 m2 / 1 kus vykrmovaného býka. 

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

4   Forma dotace 

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 319 Kč na jeden kus vykrmovaného býka splňujícího předmět dotace, 
dle průměrného stavu vykrmovaných býků ve sledovaném období od 1. 10. 2022 
do 30. 9. 2023. 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) žadatel je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o zvětšení plochy kotce 
ve stáji s technologií celoroštového ustájení v chovu vykrmovaných býků 
(v minimálním rozsahu: registrační číslo hospodářství, případně stáje, datum, 
kdy žadatel zajistil zvětšení plochy kotce v chovu vykrmovaných býků, počet 
ustájených vykrmovaných býků, případně dalších zvířat, celková plocha v m2 
vymezeného prostoru), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let 
od data poskytnutí dotace;  

c) žadatel v tomto dotačním podprogramu nemůže ve stejném období žádat 
o dotaci na stejné hospodářství, případně stáj dle dotačních podprogramů 
20.E.c., 20.E.e. a 20.E.f.; 

d) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
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prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí. 
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20.E.e.   Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných v ustájení 
s technologií stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou podestýlkou 

1   Účel 

Zlepšení životních podmínek vykrmovaných býků chovaných ve sledovaném období 
od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 v ustájení s technologií stelivového provozu 
s ošetřovanou hlubokou podestýlkou. 

2   Předmět dotace 

Vykrmovaný býk, který byl chován v ustájení s technologií stelivového provozu 
s ošetřovanou hlubokou podestýlkou. 

3   Žadatel 

Chovatel vykrmovaných býků podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. 
v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který v chovu 
vykrmovaných býků zajistil ustájení s technologií stelivového provozu s ošetřovanou 
hlubokou podestýlkou. 

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

4   Forma dotace 

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 474 Kč na jeden kus vykrmovaného býka splňujícího předmět dotace, 
dle průměrného stavu vykrmovaných býků v sledovaném období od 1. 10. 2022 
do 30. 9. 2023. 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, kterému 
vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) žadatel je povinen používat pouze přípravky uvedené konkrétně pro dané 
hospodářství či stáj v „Programu ošetřování hluboké podestýlky v chovu 
vykrmovaných býků“, potvrzeném ošetřujícím veterinárním lékařem před 
obdobím plnění podmínek. Tento program ošetřování hluboké podestýlky je 
součástí stájové evidence o používání fermentačních prostředků do hluboké 
podestýlky a musí obsahovat minimálně údaje nutné pro vedení stájové 
evidence; 

c) pokud je chov zapojen do systému ekologického zemědělství, je třeba používat 
pouze přípravky, které jsou pro systém ekologického zemědělství povoleny; 

d) žadatel je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o chovu vykrmovaných býků 
v ustájení s technologií stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou podestýlkou 
(v minimálním rozsahu: registrační číslo hospodářství, případně stáje, 
datum/období, kdy žadatel zajistil chov vykrmovaných býků v ustájení 
s technologií stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou podestýlkou, datum, 
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kdy žadatel zajistil ošetření hluboké podestýlky prostředky dle „Programu 
ošetřování hluboké podestýlky v chovu vykrmovaných býků“, název použitého 
prostředku, případně přesné místo použití, pokud je provoz rozdělen na další 
podjednotky – sekce, kotce, řady apod. s různou dobou aplikace prostředku), 
kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace; 

e) žadatel v tomto dotačním podprogramu nemůže ve stejném období žádat 
o dotaci na stejné hospodářství, případně stáj dle dotačních podprogramů 20.E.d. 
a 20.E.f.; 

f) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí. 
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20.E.f.   Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií 
stelivového provozu s často obměňovanou podestýlkou 

1   Účel 

Zlepšení životních podmínek vykrmovaných býků chovaných ve sledovaném období 
od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 v ustájení s technologií stelivového provozu s často 
obměňovanou podestýlkou. 

2   Předmět dotace 

Vykrmovaný býk, který byl chován v ustájení s technologií stelivového provozu 
s často obměňovanou podestýlkou. 

3   Žadatel 

Chovatel vykrmovaných býků podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. 
v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který v chovu 
vykrmovaných býků zajistil ustájení s technologií stelivového provozu s často 
obměňovanou podestýlkou. 

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

4   Forma dotace 

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

5   Typ dotace 

Sazbová dotace. 

6   Výše dotace 

Do 729 Kč na jeden kus vykrmovaného býka splňujícího předmět dotace, 
dle průměrného stavu vykrmovaných býků ve sledovaném období od 1. 10. 2022 
do 30. 9. 2023. 

7   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti; 

b) pro účely tohoto dotačního podprogramu se za ustájení s technologií stelivového 
provozu s často obměňovanou podestýlkou považuje ustájení, kde je podestýlka 
obměňována minimálně 2x za kalendářní týden; 

c) příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o chovu 
vykrmovaných býků v ustájení s technologií stelivového provozu s často 
obměňovanou podestýlkou (v minimálním rozsahu: registrační číslo hospodářství, 
případně stáje, kde žadatel zajistil chov vykrmovaných býků v ustájení 
s technologií stelivového provozu s často obměňovanou podestýlkou, datum, 
kdy žadatel zajistil obměnu podestýlky, pokud je podestýlka obměňována 
dle jednotlivých sekcí – datum obměny podestýlky v dané sekci), kterou je 
povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace; 

d) žadatel v tomto dotačním podprogramu nemůže ve stejném období žádat 
o dotaci na stejné hospodářství, případně stáj dle dotačních podprogramů 20.E.d. 
a 20.E.e.; 
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e) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského 
registru (IZR) ke dni 31. 10. 2023 dle žadatelem ve formuláři s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci uvedených a ošetřujícím veterinárním lékařem 
v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí. 
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23. Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do 
náhradní péče 

23.A.   Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní 
péče nebo předběžné náhradní péče podle zákona na ochranu zvířat proti 
týrání 

1   Účel dotace 

Zajištění péče o odebraný skot a koně, dále jen „zvířata“, umístěná do náhradní péče 
podle § 28a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, nebo umístěná 
do předběžné náhradní péče podle § 28c zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 

2   Předmět dotace 

Náklady spojené s umístěním zvířat do náhradní péče nebo předběžné náhradní péče, 
pokud řízení o nařízené náhradní péči nebo předběžné náhradní péči o týrané zvíře 
bylo zahájeno do 31. 1. 2021. 

3   Žadatel 

Obec s rozšířenou působností. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
souvisejících s umístěním zvířat do náhradní péče nebo předběžné náhradní péče 
v případě, že uznatelné náklady vynaložené obcí s rozšířenou působností překročily 
částku 200 000 Kč od data vydání rozhodnutí obce s rozšířenou působností 
o nařízené náhradní péči nebo předběžné náhradní péči o týrané zvíře. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Žádost o dotaci se podává samostatně za každý subjekt, který porušil zákon. 

b) V případě péče o zvířata, která trvá déle než 90 dnů od data vydání rozhodnutí 
obce s rozšířenou působností o nařízené náhradní péči nebo předběžné 
náhradní péči o týrané zvíře, je možné podat žádost o dotaci. Současně lze 
zahrnout do uznatelných nákladů i úhradu nákladů za uplynulých 90 dnů. 
Zajištění péče o odebraná zvířata umístěná do náhradní péče se řídí § 28b nebo 
umístěná do předběžné náhradní péče dle § 28c zákona č. 246/1992 Sb. 

c) Žadatel dokládá veškeré doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů souvisejících s umístěním zvířat do náhradní péče nebo 
předběžné péče v případě, že uznatelné náklady vynaložené obcí s rozšířenou 
působností překročily částku 200 000 Kč od data vydání rozhodnutí obce 
s rozšířenou působností o nařízené náhradní péči nebo předběžné náhradní péči 
o týrané zvíře. Žadatel může podat u jednoho subjektu, který porušil zákon více 
žádostí o dotaci spolu s doklady prokazujícími nárok na dotaci, nejpozději však 
do 31. 12. 2023. 

V první žádosti o dotaci musí být uvedena částka uznatelných vynaložených 
nákladů převyšující 200 000 Kč. Po podání první žádosti o dotaci mohou vznikat 
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další uznatelné náklady, ke kterým může žadatel podat následující žádost/i 
o dotaci spolu s doklady prokazujícími nárok na dotaci. Pro následující žádost/i 
o dotaci není již minimální částka uznatelných nákladů 200 000 Kč stanovena. 

d) V žádosti o dotaci žadatel uvede částku uznatelných nákladů. V případě 
následující/ch žádosti/í o dotaci žadatel uvede pouze částku uznatelných nákladů 
za období od podání předchozí žádosti o dotaci. 

e) Z doložených dokladů prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady a z data 
uskutečnění zdanitelného plnění musí být zřejmé, k jaké žádosti o dotaci se 
uznatelné náklady vztahují. 

f) Žadateli náleží náhrada uznatelných nákladů na zajištění náhradní péče, 
předběžné náhradní péče a na veterinární péči za účelem odstranění nebo zmírnění 
újmy na zdraví způsobené týranému zvířeti. Náhradu uvedených nákladů je 
pachatel přestupku povinen uhradit. Žadatel o dotaci je na pachateli přestupku 
povinen vymáhat náhradu škody. Vymožené částky musí žadatel vrátit 
poskytovateli dotace na bankovní účet stanovený v rozhodnutí o poskytnutí dotace 
do 1. měsíce od jejich připsání na bankovní účet žadatele. Tato povinnost končí 
vymožením všech pohledávek na pachateli přestupku.  

g) Žadatel o dotaci je povinen nejpozději k 31. 12. daného kalendářního roku 
informovat Fond o: vymožené částce na pachateli, zbývající částce k vymožení, 
do doby vymožení celé pohledávky na pachateli přestupku, nejpozději však do 10 let 
od data vydání rozhodnutí obce s rozšířenou působností o nařízené náhradní péči 
nebo předběžné náhradní péči o týrané zvíře. 

h) Částka dotace může být snížena, pokud došlo k průtahům ve správním řízení 
o uložení správního trestu anebo umístění týraného zvířete do předběžné 
náhradní péče nebo náhradní péče způsobeným obecním úřadem obce s rozšířenou 
působností. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem začíná 5. 1. 2023 a končí 31. 12. 2023.  

Žádost o dotaci se dokládá společně s doklady prokazujícími nárok na dotaci. 

7   Přílohy k žádosti o dotaci  

a) Návrh příslušné krajské veterinární správy na umístění zvířete do náhradní péče 
nebo předběžné náhradní péče. 

b) Rozhodnutí obce s rozšířenou působností o nařízené náhradní péči nebo 
předběžné náhradní péči o týrané zvíře. 

c) Platná smlouva mezi žadatelem a novým chovatelem o zajištění péče o zvířata 
umístěná do náhradní péče nebo předběžné náhradní péče. 

d) Předávací protokol k předaným zvířatům mezi žadatelem a novým chovatelem 
zvířat umístěných do náhradní péče nebo předběžné náhradní péče včetně počtu, 
druhového určení (kůň, skot) a identifikace zvířete.  

e) Rozhodnutí obce s rozšířenou působností o uložení sankce vydané na úseku 
ochrany zvířat nebo informaci, proč dosud rozhodnutí nebylo vydáno. 
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8   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s předmětem dotace. Mzdové náklady budou prokazovány na formuláři Fondu 
a dokládány přílohami prostřednictvím Portálu farmáře Fondu. 

b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
(např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě 
uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že 
úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

9   Náklady související s předmětem dotace 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s umístěním zvířat do náhradní péče 
nebo předběžné náhradní péče: 

a) Mzdové náklady včetně nákladů na zdravotní a sociální pojištění hrazené 
zaměstnavatelem (hrubá mzda zaměstnance a dohoda o provedení práce). 

b) Náklady na přepravu zvířat. 

c) Náklady na ustájení. 

d) Náklady na krmivo. 

e) Náklady na veterinární péči (léky, zdravotnický materiál, veterinární zákroky 
a nezbytná zdravotní prevence, dále pak pitva a likvidace uhynulých zvířat). 

f) Náklady spojené s označením a evidencí zvířat. 

 

 

 

Aktualizace textu platná ke dni 10. 3. 2023. 
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Příloha č. 1 Typ dotace a termíny příjmu v roce 2023 

DP název DP 
typ dotace dle 
části A, bodu 
2, písm. i) 

příjem žádosti o dotaci pro rok 
2023 

příjem dokladů 
prokazujících nárok na 
dotaci pro rok 2023 

příjem žádosti o dotaci pro 
rok 2024 

1.D. Podpora včelařství sazbová do 15. 11. 2023  nedokládají se   

1.I. 
Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, 
chmelnicích, vinicích a ve školkách 

nákladů 1. 10. 2022 - 30. 9. 2023 1. 10. 2023 - 30. 11. 2023 1. 10. 2023 - 30. 9. 2024 

1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů nákladů 1. 10. 2022 - 30. 9. 2023 1. 10. 2023 - 30. 11. 2023 1. 10. 2023 - 30. 9. 2024 

1.V. 
Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu 
ekologického zemědělství 

sazbová 1. 10. 2022 - 30. 9. 2023 1. 10. 2023 - 30. 11. 2023 1. 10. 2023 - 30. 9. 2024 

2.A. 
Udržování a zlepšování genetického potenciálu 
hospodářských zvířat 

viz DP 2.A., bod 12 a 13 Přehled termínů pro dotační program 2.A. 

3.a. 
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (biologická 
ochrana) 

nákladů 1. 9. 2022 - 30. 9. 2022 1. 10. 2023 - 15. 10. 2023 1. 9. 2023 - 30. 9. 2023 

3.b. 

Podpora některých činností souvisejících s plněním 
„Národního ozdravovacího programu pro ozdravení 
rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele 
v České republice od hospodářsky významných škodlivých 
organismů rostlin“ 

nákladů 1. 9. 2022 - 30. 9. 2022 1. 10. 2023 - 15. 10. 2023 1. 9. 2023 - 30. 9. 2023 

3.c. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (testování) nákladů 1. 12. 2022 - 31. 3. 2023 1. 10. 2023 - 20. 12. 2023 1. 12. 2023 - 31. 3. 2024 

3.d. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (šlechtění) nákladů 1. 12. 2022 - 31. 3. 2023 1. 10. 2023 - 20. 12. 2023 1. 12. 2023 - 31. 3. 2024 

3.e. 
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 
(certifikovaná sadba brambor) 

sazbová 1. 6. 2023 - 15. 7. 2023 1. 6. 2023 - 15. 7. 2023  

3.h. 
Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob 
chmele 

sazbová 1. 10. 2022 - 30. 9. 2023 1. 10. 2023 - 30. 11. 2023 1. 10. 2023 - 30. 9. 2024 

3.i. 

Použité uznané osivo lnu, konopí setého, kukuřice, cukrové 
řepy, luskovin a použité uznané nebo zkoušené osivo 
vyjmenovaných pícnin (zařazených do jednotlivých skupin) 
odrůd registrovaných na základě užitné hodnoty v ČR nebo 
uvedených ve Společném katalogu odrůd EU pro osev 
produkčních ploch 

sazbová 1. 7. 2023 - 15. 7. 2023 1. 7. 2023 - 15. 7. 2023  

8.F.a. 
Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů 
prasnic 

sazbová 1. 10. 2023 - 31. 10. 2023 1. 10. 2023 - 31. 10. 2023  

8.F.c. 
Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování 
chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti 

nákladů 16. 1. 2023 - 31. 1. 2023 1. 10.2023 - 31. 10. 2023  

8.F.d. 
Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat 
zvýšením biologické bezpečnosti 

nákladů 16. 1. 2023 - 31. 1. 2023 1. 10.2023 - 31. 10. 2023  

9.A.a.  Speciální poradenství - živočišná výroba nákladů 1. 7. 2022 - 30. 6. 2023 1. 10. 2023 - 20. 12. 2023 1. 7. 2023 - 30. 6. 2024 

9.A.b.1.-3. Speciální poradenství - rostlinná výroba nákladů 1. 7. 2022 - 30. 6. 2023 1. 10. 2023 - 20. 12. 2023 1. 7. 2023 - 30. 6. 2024 
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DP název DP 
typ dotace dle 
části A, bodu 
2, písm. i) 

příjem žádosti o dotaci pro rok 
2023 

příjem dokladů 
prokazujících nárok na 
dotaci pro rok 2023 

příjem žádosti o dotaci pro 
rok 2024 

9.A.b.4.a.-j.  Speciální poradenství - rostlinná výroba (odrůdové zkoušky) nákladů 1. 8. 2022 - 31. 3. 2023 1. 12. 2023 - 31. 12. 2023 1. 8. 2023 - 31. 3. 2024 

9.A.c. 
Podpora na výzkum a transfer znalostí v odvětví chovu 
drůbeže 

sazbová 4. 1. 2023 - 31. 12. 2023 4. 1. 2023 - 31. 12. 2023  

9.E. Školní závody sazbová 1. 12. 2022 – 31. 5. 2023 1. 11. 2023 - 15. 11. 2023 1. 11. 2023 - 30. 4. 2024 

9.F.e. Regionální přenos informací nákladů 1. 12. 2022 - 31. 12. 2022 3. 1. 2024 - 15. 1. 2024 
 

9.F.i. Odborné konzultace sazbová 

1. žádost o dotaci: 
1. 12. 2022 - 31. 12. 2022  
2. žádost o dotaci:  
3. 1. 2024 - 15. 1. 2024 

1. doklady: 
1. 7. 2023 - 15. 7. 2023 
2. doklady:  
3. 1. 2024 - 15. 1. 2024 

 

9.F.m.1.- 4.  
9.F.m.6. 

Demonstrační farmy sazbová 1. 3. 2023 - 31. 3. 2023 1. 10. 2023 - 15. 11. 2023 
 

9.F.m.5. Demonstrační farmy nákladů 1. 3. 2023 - 31. 3. 2023 1. 10. 2023 - 15. 11. 2023 
 

9.H. 
Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v 
zahraničí 

nákladů 1. 6. 2023 – 30. 6. 2023 1. 6. 2023 - 30. 6. 2023 1. 6. 2024 - 30. 6. 2024 

9.I. Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství nákladů 1. 4. 2023 - 30. 4. 2023 1. 6. 2023 - 31. 10. 2023  

9.J. Zlepšování praktické výuky ve včelařství sazbová 1. 9. 2023 - 30. 9. 2023 1. 9. 2023 - 30. 9. 2023 
 

10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací 

nákladů 
(10.D.1.) 
 
 
sazbová 
(10.D.2.-5.) 
 
 
 

1. žádost o dotaci: 
1. 4. 2023 - 15. 4. 2023 
2. žádost o dotaci: 
1. 7. 2023 - 15. 7. 2023 
3. žádost o dotaci: 
1. 10. 2023 - 15. 10. 2023 
4. žádost o dotaci: 
3. 1. 2024 - 15. 1. 2024 

1. doklady: 
1. 4. 2023 - 15. 4. 2023 
2. doklady: 
1. 7. 2023 - 15. 7. 2023 
3. doklady: 
1. 10. 2023 - 15. 10. 2023 
4. doklady: 
3. 1. 2024 - 15. 1. 2024 

 
 

10.E.a. Podpora České technologické platformy pro potraviny nákladů 

1. žádost o dotaci: 
1. 2. 2023 - 1. 3. 2023 
2. žádost o dotaci: 
1. 7. 2023 - 15. 7. 2023 
3. žádost o dotaci: 
1. 10. 2023 - 15. 10. 2023 
4. žádost o dotaci: 
3. 1. 2024 - 15. 1. 2024 

1. doklady: 
1. 4. 2023 - 15. 4. 2023 
2. doklady: 
1. 7. 2023 - 15. 7. 2023 
3. doklady: 
1. 10. 2023 - 15. 10. 2023 
4. doklady: 
3. 1. 2024 - 15. 1. 2024 

 

10.E.c.  
Podpora České technologické platformy pro ekologické 
zemědělství 

nákladů 

1. žádost o dotaci: 
1. 2. 2023 - 1. 3. 2023 
2. žádost o dotaci: 
3. 1. 2024 - 15. 1. 2024 

1. doklady: 
1. 7. 2023 - 15. 7. 2023 
2. doklady: 
3. 1. 2024 - 15. 1. 2024 
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DP název DP 
typ dotace dle 
části A, bodu 
2, písm. i) 

příjem žádosti o dotaci pro rok 
2023 

příjem dokladů 
prokazujících nárok na 
dotaci pro rok 2023 

příjem žádosti o dotaci pro 
rok 2024 

10.E.d.  
Podpora České technologické platformy rostlinných 
biotechnologií (Rostliny pro budoucnost) 

nákladů 

1. žádost o dotaci: 
1. 2. 2023 - 1. 3. 2023 
2. žádost o dotaci: 
1. 7. 2023 - 15. 7. 2023 
3. žádost o dotaci: 
1. 10. 2023 - 15. 10. 2023 
4. žádost o dotaci: 
3. 1. 2024 - 15. 1. 2024 

1. doklady: 
1. 4. 2023 - 15. 4. 2023 
2. doklady: 
1. 7. 2023 - 15. 7. 2023 
3. doklady: 
1. 10. 2023 - 15. 10. 2023 
4. doklady: 
3. 1. 2024 - 15. 1. 2024 

 

10.E.e.  Podpora České technologické platformy pro zemědělství nákladů 

1. žádost o dotaci: 
1. 3. 2023 - 31. 3. 2023 
2. žádost o dotaci: 
3. 1. 2024 - 15. 1. 2024 

1. doklady: 
1. 7. 2023 - 15. 7. 2023 
2. doklady: 
3. 1. 2024 - 15. 1. 2024 

 

13.  
Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu 

nákladů 15. 10. 2022 - 15. 2. 2023 1. 9. 2023 – 30. 4. 2024 1. 9. 2023 – 30. 1. 2024 

15. 

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků sazbová 13. 12. 2022 - 31. 3. 2023 1. 6. 2023 - 30. 6. 2023  

Odstraňování sedimentu z loviště (15.5) sazbová 13. 12. 2022 - 31. 3. 2023 
neprobíhá příjem formuláře 
s doklady 

 

17. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů sazbová 1. 4. 2023 - 2. 5. 2023 1. 4. 2023 - 2. 5. 2023  

18. 
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů 
s humanitárním zaměřením 

nákladů 3. 10. 2022 - 14. 10. 2022 1. 12. 2023 - 31. 3. 2024 3. 10. 2023 - 14. 10. 2023 

19.C. 
Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních 
brambor v režimu jakosti Q CZ  

nákladů 3. 1. 2023 - 30. 4. 2023 1. 5. 2024 - 31. 5. 2024 3. 1. 2024 - 30. 4. 2024 

20.A.  Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic sazbová 1. 9. 2022 - 30. 9. 2022 1. 10. 2023 - 31. 10. 2023 1. 9. 2023 - 30. 9. 2023 

20.B.  Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže sazbová 1. 8. 2022 - 31. 8. 2022 1. 9. 2023 - 30. 9. 2023 1. 8. 2023 - 31. 8. 2023 

20.C.  Zlepšení životních podmínek v chovu prasat sazbová 1. 9. 2022 - 30. 9. 2022 1. 10. 2023 - 31. 10. 2023 1. 9. 2023 - 30. 9. 2023 

20.D.  
Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému 
chovu bez tržní produkce mléka 

sazbová 1. 9. 2022 - 30. 9. 2022 1. 10. 2023 - 31. 10. 2023 1. 9. 2023 - 30. 9. 2023 

20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků sazbová 1. 9. 2022 - 30. 9. 2022 1. 10. 2023 - 31. 10. 2023 1. 9. 2023 - 30. 9. 2023 

23.A.  Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata nákladů 5. 1. 2023 - 31. 12. 2023 5. 1. 2023 - 31. 12. 2023  

 


