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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

do rukou se Vám, stejně jako v předchozích letech, dostává praktic-
ká příručka, která Vám usnadní orientaci v podmínkách pro poskytování 
dotací.

Dotační programy obsažené v Zásadách slouží k podpoře restruk-
turalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. 
Stát jimi výhradně z národních zdrojů přispívá k udržování výrobního 
potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru.

Dotační programy zemědělství pro rok 2013 obsahují programy 
s důrazem na prvky agroenvironmentálního charakteru. Zde jde napří-
klad o biologickou a fyzikální ochranu jako náhradu chemické ochra-
ny rostlin, podporu vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, 
chmelnicích, vinicích a ve školkách, podporu restrukturalizace ovoc-
ných sadů. Dále jsou to programy na podporu ozdravování polních 
a speciálních plodin, programy zaměřené proti rozšiřování nebezpeč-
ných nákaz hospodářských zvířat. A nakonec programy, jejichž výsle-
dek a zisk nelze přímo vyčíslit, přesto je však jejich existence pro jed-
notlivé komodity nezbytná – mj. je to podpora včelařství.

Vzhledem k nutnosti zvyšovat plemennou hodnotu hospodářských 
zvířat, dále s ohledem na eliminaci šíření karanténních virových a bakte-
riálních chorob a chorob přenosných osivem či sadbou a v souvislosti 
s možnými dopady na aktuální nákazovou situaci ČR, jsou pro rok 2013 
velmi důležité zejména níže uvedené programy.

■ Program 2.A., který zabezpečuje udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských 
zvířat a umožňuje zvyšování plemenné hodnoty hospodářských zvířat. 

■ Program 3. pro ozdravování polních a speciálních plodin, jenž podporuje prevenci šíření karanténních virových 
a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem či sadbou. 

■ Program 8. Nákazový fond, který umožňuje podporu na nezbytnou laboratorní diagnostiku, podporu na částečnou 
úhradu nákladů spojenou s neškodným odstraňováním kadáverů a podporu vybraných činností souvisejících s plně-
ním Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu. Podpora systému ozdravování chovů od 
nebezpečných nákaz hospodářských zvířat slouží jako základ pro eliminaci nemocných zvířat a prevenci rozšíření 
nákaz.

Dotační programy pro rok 2013 se snaží udržet kontinuitu s programy z minulých let. Vzhledem k výraznému snížení 
rozpočtu dotačních programů pro letošní rok ale muselo dojít k některým úpravám. Proto se letos neuskuteční podpro-
gramy 9.A.a.1) Podpora poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb. v rámci programu 9.A. 
Speciální poradenství a podprogram 9.F.i. Vstupní konzultace v rámci programu 9.F. Podpora poradenství v zemědělství.

Kvůli neslučitelnosti s pravidly EU budou v režimu podpor de minimis administrovány částečně dotační podprogram 
3.a. biologická ochrana rostlin jako náhrada chemické ochrany rostlin, dotační podprogram 3.i. podpora použitého uzna-
ného a mořeného osiva lnu a konopí setého a dotační program 9.I. Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním 
rybářství, stejně jako v roce 2012. Nově pak dotační podprogram 3.b. podpora prostorových a technických izolátů mno-
žitelského materiálu. V případě neschválení dotačního podprogramu 3.e. prevence proti šíření karanténních bakterióz 
bramboru Komisí v roce 2013, bude i tento program administrován v režimu de minimis.

K důležitým změnám pro rok 2013 dochází u podprogramu 3.e., který je z důvodu notifi kace EK nově nazván Pre-
vence proti šíření karanténních bakterióz bramboru a sazba dotace není již na tunu použité sadby, ale na osázenou 
plochu, dále u podprogramu 8.B) částečná úhrada nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů, kde byla 
nově zavedena podpora neškodného odstraňování kadáverů asanačními podniky (8.B.c). Nově dále dochází k rozdělení 
programu 13. Podpora zpracování zemědělských produktů na oddělené programy pro potravinářský průmysl – 13.C. 
a krmivářský průmysl – 13.D.

Jsem přesvědčen, že správně cílené dotační programy pomůžou k dalšímu rozvoji zemědělství v České republice.

                       Petr Bendl    
                      ministr zemědělství
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Zásady,
 kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací

pro rok 2013 na základě § 2 a § 2d  zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: 5685/2013-MZE-14142

Část A.
Obecné podmínky

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) na zá-
kladě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o ze-
mědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 252/1997 Sb.“), v souladu s usnesením 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky č. 1539 z 51. schůze konané dne 14. února 
2013, vydává Zásady, kterými se stanovují podmín-
ky pro poskytování dotací pro rok 2013 na základě 
§ 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“).

1.  Podmínky pro poskytnutí dotací 
a postup podávání žádostí:

a) dotaci lze poskytnout osobě (dále jen „žada-
tel“), která splňuje níže uvedené podmínky 
a podmínky uvedené u jednotlivých programů. 
Žadatelem může být rovněž subjekt, který bude 
dotační prostředky administrovat jiné fyzické 
nebo právnické osobě, tj. uznané chovatelské 
sdružení, oprávněná osoba ve smyslu zákona 
č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě 
a evidenci hospodářských zvířat a o změně 
některých souvisejících zákonů (plemenářský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, apod., 
pokud je uveden u jednotlivých programů, 

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

c) žadatelem nemůže být subjekt, jehož poze-
mek, na který je požadována dotace, se nena-
chází na území České republiky,

d) žadatelem nemůže být sdružení vzniklé podle 
§ 829 občanského zákoníku, ve znění poz-
dějších předpisů, organizační složka státu, 
příspěvková organizace, subjekty v působnos-
ti Ministerstva obrany, Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu 
a obchodu, Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní roz-
voj (pokud není u jednotlivých programů uve-

deno jinak). Žadatelem může být Česká země-
dělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita 
v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita 
Brno, Školní rybářství Protivín,

e) žadatelem nemůže být subjekt, který obdržel 
v příslušném roce na účel nebo na předmět, 
pro který je požadována dotace, úvěr s pod-
porou Podpůrného a garančního rolnického 
a lesnického fondu, a. s. (dále jen „PGRLF“) 
nebo dotaci či příspěvek z rozpočtu kapito-
ly MZe, dotaci z jiných rozpočtových kapitol 
státního rozpočtu, dotaci z rozpočtu státního 
fondu nebo dotaci z rozpočtu územního samo-
správného celku (pokud není u jednotlivých 
programů uvedeno jinak),

f) o poskytnutí dotace rozhoduje MZe na základě 
žádosti,

g) žadatel dokládá v žádosti o dotaci (dále jen 
„žádost“) své identifikační údaje dle závazného 
vzoru uvedeného v příloze včetně čestného pro-
hlášení a  dále údaje a informace uvedené u jed-
notlivých programů v odstavci „Žádost obsahu-
je“ a v příslušných tabulkách. Žadatel je povinen 
uvést požadované údaje úplně a pravdivě. Výpis 
z obchodního rejstříku (případně jiný doklad 
o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu 
dotace) nebo doklad o vlastnictví nemovitosti 
podle katastru nemovitostí je možno doložit výpi-
sem pořízeným dálkovým přístupem, na kterém 
žadatel svým podpisem potvrdí správnost uve-
dených údajů v souladu s bodem 2. a),

h) pro objektivní posouzení žádosti si MZe může 
vyžádat doplňující údaje a doklady,

i) žádost se podává samostatně za každý dotač-
ní program a za každý předmět dotace, resp. 
za každou sazbu předmětu dotace (výjimku 
tvoří program 10.D., kde žadatel podává jed-
nu společnou žádost na všechny uvedené 
předměty dotace a program 10.E., kde žada-
tel podává samostatnou žádost na každý pod-
program) na příslušné oddělení agentury pro 
zemědělství a venkov (dále jen „oddělení AZV“) 
dle sídla obchodní firmy (u právnické osoby) 
a dle adresy trvalého pobytu (u fyzické osoby). 
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Příjímání žádostí je zahájeno v roce 2013, a to 
10. den od data, kdy Zásady nabyly účinnos-
ti. Každou žádost doplní oddělení AZV datem, 
hodinou a minutou přijetí a v návaznosti na to 
jí přidělí pořadové číslo a žádost  zaregistru-
je. Zjistí-li oddělení AZV, že žádost je neúplná 
nebo obsahuje nepravdivé údaje, vrátí ji žada-
teli do 30 dnů ode dne jejího doručení spolu 
s uvedením vad podání a s výzvou a lhůtou 
k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad 
žádosti do stanovené lhůty, žádost se zamítne.

Ukončení 
přijímání žá-
dostí je:

Dotační programy

Do 29. 3. 2013 
včetně

9.F., 10.D., 10.E.

Do 30. 4. 2013 
včetně

9.E., 9.I., 13.

Do 28. 6. 2013 
včetně

1.I., 3.c., 3.d., 3.e., 
3.i., 8.B.a), 9.A. (mimo 
9.A.b.4.), 15.

Do 30. 8. 2013 
včetně

9.H.

Do 30. 9. 2013 
včetně

1.R., 3.a., 3.b., 3.h., 
8.A).

Do 11.10. 2013 
včetně

8.B.c), 8.E., 8.F), 
a žádosti podávané pro-
střednictvím  příslušného 
uznaného chovatelského 
sdružení, oprávněné 
osoby
s výjimkou 1.D.

Do 31.10. 2013 
včetně

1.D., 2.A., 9.A.b.4.

Poznámka :  
Žádosti budou osobně předány na příslušné oddě-
lení AZV, uznanému chovatelskému sdružení, 
oprávněné osobě, případně zaslány poštou s razít-
kem pošty nejpozději ve stanoveném termínu.

U programu 1.D., 2.A.a., 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), 2.A.e.2.k), 
podává žádost příslušné uznané chovatelské 
sdružení, oprávněná osoba za celou sumu 
dotací příslušnému oddělení AZV dle místa síd-
la obchodní firmy nejpozději do 11.10.2013 
s výjimkou programu 1.D.

Jednotliví žadatelé o dotaci u výše uvedených 
programů uplatní své požadavky u příslušných 
uznaných chovatelských sdružení, oprávně-
ných osob, do 30.9.2013  včetně, u programu 
1.D. do 13.9.2013 včetně,

j) zmeškání stanovených lhůt pro ukončení přijí-
mání žádostí nelze prominout. V případě zmeš-
kání stanovené lhůty pro ukončení přijímání 
žádostí se žádost zamítne.

2. Odpovědnost žadatele 
- příjemce dotace:

a) žadatel, v případě poskytnutí finančních pro-
středků (dále jen „poskytnutí dotace“) v země-
dělství odpovídá za to, že všechny jím uvedené 
údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud 
v období od podání žádosti do doby před  vydá-
ním rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen 
„rozhodnutí“) dojde ke změnám, je žadatel 
povinen oznámit změny oddělení AZV a dolo-
žit je. Po termínu ukončení přijímání žádostí 
nemůže žadatel zvyšovat požadavek na objem 
finančních prostředků,

b) příjemce dotace odpovídá za to, že účel, 
na který mu byla poskytnuta dotace, splnil 
nebo splní v rozsahu a do termínu, který je sta-
noven v rozhodnutí,

c) v případě zjištění, že na základě uvedení neú-
plných nebo nepravdivých údajů byla poskyt-
nuta dotace, vrátí příjemce dotace neoprávně-
ně použité prostředky na příslušný účet MZe 
a může být zahájeno řízení o odnětí dotace 
podle § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech a o změně některých souvi-
sejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pra-
vidla“). V případě zjištění porušení rozpočtové 
kázně podle § 44 rozpočtových pravidel, vrátí 
příjemce dotace neoprávněně použité nebo 
zadržené prostředky včetně penále na účet 
uvedený v rozhodnutí finančního úřadu. Sou-
časně je povinen tuto skutečnost neprodleně 
oznámit příslušnému oddělení AZV,

d) nečerpání celkové výše finančních prostředků 
uvedené v rozhodnutí se nepovažuje za nepl-
nění stanovených podmínek, ale nezakládá 
právo příjemce dotace na dočerpání finan- 
čních prostředků v následujícím roce,

e) příjemce dotace, který z vážných důvodů 
nemůže splnit podmínky nebo účel  dotace 
a na tento účel mu byla poskytnuta dotace, je 
povinen neprodleně informovat MZe a navrh-
nout způsob řešení. MZe může návrhu vyhovět, 
nebo zahájí postup podle odstavce 2 písm. c) 
Zásad. V případě úmrtí příjemce dotace bude 
postupováno v souladu s příslušným ustanove-
ním občanského zákoníku,

f) změny, které nastanou proti skutečnostem 
uvedeným v rozhodnutí, je příjemce dotace 
povinen neprodleně oznámit MZe,
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g) příjemce dotace odpovídá za poskytnutí prav-
divých a úplných informací, které jsou podkla-
dem pro rozhodnutí.

3. Poskytování dotací:
a) dotaci MZe poskytne, jestliže žádost i žadatel 

splňují podmínky a lhůty stanovené Zásadami. 
Žádosti u jednotlivých dotačních programů se 
projednávají podle pořadí, v jakém byly zare-
gistrovány na oddělení AZV,

b) dotace přísluší žadateli, se kterým neby-
lo zahájeno insolvenční řízení podle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, případně není v likvidaci,

c) dojde-li MZe k závěru, že podmínky pro poskyt-
nutí dotace nejsou splněny, sdělí to písemně 
žadateli spolu s důvody, pro které nelze dota-
ci poskytnout. Toto sdělení musí MZe žada-
teli zaslat bez zbytečného odkladu. Zamítnutí 
žádosti je konečné a nelze proti němu podat 
stížnost ani odvolání,

d) u každého jednotlivého programu, kde je saz-
ba dotace stanovena do určité částky, MZe 
zajistí, že na přiznané žádosti bude poskytnuta 
stejná sazba dotace,

e) při poskytování dotací se postupuje dle roz-
počtových pravidel,

f) při poskytování dotací se postupuje v souladu 
s příslušnými ustanoveními Přístupové smlouvy 
a příslušných právních předpisů ES,

g) při poskytování dotací je uplatňován nárok 
na odpočet daně podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozděj-
ších předpisů, zejména podle ustanovení § 72 
až § 79 uvedeného zákona. Při uskutečňová-
ní 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 DPH (výklad k odpočtu DPH 
u  programu 9.F.e.  je obsažen v části D Zásad), 

h) na podávání a vyřizování žádostí se nevztahují 
obecné předpisy o správním řízení1),

i) na dotaci není právní nárok.

4.  Vydání rozhodnutí:
a) MZe dotaci poskytne písemným rozhodnutím, 

b) rozhodnutí se vyhotovuje minimálně v pěti 
vyhotoveních, každé rozhodnutí má hodnotu 

originálu. Rozhodnutí obdrží příjemce dota-
ce, dvakrát útvar MZe, který  rozhodnutí vydal, 
z toho jedno rozhodnutí předá odboru účetnic-
tví, státní pokladny a metodiky účetnictví k pro-
placení, dvakrát příslušné oddělení AZV, z toho 
jedno rozhodnutí předá oddělení AZV místně  
příslušnému finančnímu úřadu (u právnických 
osob podle místa jejího sídla v ČR, u fyzických 
osob podle adresy trvalého pobytu v ČR)2). 
Pouze u dotačních programů, kde vydává roz-
hodnutí vedoucí oddělení AZV, se rozhodnutí 
vyhotovuje minimálně ve čtyřech vyhotoveních,

c) finanční vyjádření dotace v rozhodnutí bude 
uvedeno v částkách zaokrouhlených na celé 
Kč směrem dolů,

d) jakékoliv změny vztahující se k rozhodnutí je 
nutno projednat nejpozději do 60 kalendářních 
dnů od data obdržení změny od příjemce dota-
ce a případné schválené změny je nutno řešit  
rozhodnutím o změně rozhodnutí,  

e) v případě, že je dotace poskytována subjektu, 
který bude dotační prostředky administrovat 
jiné fyzické nebo právnické osobě, MZe vydává 
rozhodnutí pouze tomuto subjektu. Tento sub-
jekt vydává sdělení o rozhodnutí o poskytnutí 
dotace konečnému příjemci dotace, musí vést 
průkaznou evidenci o převodu poskytnutých 
prostředků konečnému příjemci dotace a pro-
vádět jejich kontrolu. Tento postup bude uplat-
ňován u programu 1.D., 2.A.a., 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), 
2.A.e.2.k),

f) na rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy 
o správním řízení 3). 

5. Rozhodnutí obsahuje:
■ název a adresu poskytovatele,

■ den vydání rozhodnutí,

■ označení příjemce dotace: 

pokud je příjemcem fyzická osoba (dále jen 
„FO“):

jméno a příjmení (dále jen „jméno“),

datum narození a rodné číslo,

adresa trvalého pobytu,

pokud je příjemcem právnická osoba (dále jen 
„PO“):

název obchodní firmy,

sídlo  obchodní firmy,
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
1 ) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
2 ) § 3 zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
3 ) § 6 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
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■ identifikační číslo (dále jen „IČ“) příjemce dotace,

■ bankovní spojení příjemce dotace,

■ účel, na který je dotace poskytována,

■ kód a název programu/podprogramu,

■ lhůtu, v níž musí být stanoveného účelu dosaženo,

■ výši dotace:

- celkovou výši uznaných nákladů, respektive 
výdajů, na účel dotace, které byly nebo budou 
vynaloženy v příslušném roce (pouze u dota-
cí, které jsou stanoveny procentem nebo fixní 
částkou) nebo celkový počet přiznaných jed-
notek (u dotací, které jsou stanoveny sazbou 
na jednotku), 

- procentní výši poskytnuté dotace nebo sazbu 
dotace na jednotku,

- celkovou výši dotace,

■ podmínky použití dotace a další ustanovení:

a) u dotace na pořízení dlouhodobého hmotného 
majetku podmínku minimální doby podnikání 
s dotovaným dlouhodobým hmotným majetkem, 

b) u dlouhodobého hmotného majetku pořízené-
ho s dotací podmínku, že příjemce v případě 
jeho prodeje nebo darování dříve než je sta-
noveno, vrátí obdržené prostředky do státního 
rozpočtu, 

c) podmínky uvedené v Zásadách u jednotlivých 
programů, na které se vydává rozhodnutí, 

d) povinnost předkládat doklady pro čerpání 
dotace na příslušné oddělení AZV v termínu 
uvedeném v rozhodnutí, 

e) povinnost příjemce dotace podrobně se sezná-
mit se Zásadami, 

f) povinnost příjemce dotace akceptovat zveřej-
nění údajů vyplývajících z rozhodnutí v rozsahu: 
jméno (obchodní firma), rok narození, adresa 
trvalého pobytu (adresa sídla obchodní firmy), 
výše, účel a podmínky poskytnuté dotace,

g) ustanovení, že příjemce dotace je povinen 
poskytovat požadované informace, dokladovat 
činnost a umožňovat vstup kontrolou pověře-
ným pracovníkům MZe, případně Ministerstva 
financí, územním finančním orgánům a dalším 
subjektům, oprávněným provádět kontroly, do 
svých objektů a na pozemky k ověřování plnění 
podmínek rozhodnutí, 

h) ustanovení, že příjemce dotace je povinen 
uchovávat  rozhodnutí a veškeré doklady, týka-
jící se poskytnuté dotace ve smyslu zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění poz-
dějších předpisů,

i) ustanovení, že v případě zjištění, že na základě 
uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla 
poskytnuta dotace, vrátí příjemce dotace neo-
právněně použité prostředky na příslušný účet 
MZe a může být zahájeno řízení o odnětí dota-
ce podle § 15 rozpočtových pravidel. V případě 
zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 
rozpočtových pravidel, vrátí příjemce dotace 
neoprávněně použité nebo zadržené prostřed-
ky včetně penále na účet uvedený v rozhodnutí 
finančního úřadu. Současně je povinen tuto sku-
tečnost oznámit příslušnému oddělení AZV,

j) ustanovení o případném vyčlenění z podmí-
nek rozhodnutí podmínky méně závažné nebo 
uvedení, která nesplnění podmínek jsou méně 
závažná (§ 14 odst. 5  rozpočtových pravidel),

k) ustanovení, že v souladu s § 15 rozpočtových 
pravidel si MZe vyhrazuje právo neproplatit sta-
novenou částku dotace v případě zjištění sku-
tečností, opravňujících MZe k odnětí dotace 
a v případě vázání prostředků státního rozpočtu,

l) ustanovení, že v případě, kdy Evropská komise  
zjistí, že dotační program či podprogram není 
slučitelný se společným trhem podle čl. 108 
odst. 2 Smlouvy o fungování EU a rozhodne 
o jeho zrušení či úpravě, vyhrazuje si MZe prá-
vo neproplatit stanovenou částku dotace.

6.  Způsob účtování a poskytování 
dotace:

a) poskytnuté dotace se účtují v souladu se směr-
nou účtovou osnovou, účetními metodami 
a daňovou evidencí,

b) příjemce dotace, kterému byla poskytnuta 
dotace ve výši určitého procenta z nákladů 
(respektive výdajů), nebo fixní částka na čin-
nost, která je předmětem dotace, prokazuje 
v účetnictví výši nákladů (výdajů), vynaložených                     
na podporovanou činnost,

c) finanční prostředky se poskytují převodem na 
bankovní účet příjemce v souladu s ustanovením 
§ 16 rozpočtových pravidel, nebo dle usnesení 
vlády ČR ze dne  6. listopadu 2002 č. 1084 
o Způsobu převádění finančních prostředků ze 
státního rozpočtu do rozpočtů obcí a krajů v roce 
2003 a dle § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpo-
čtů, ve znění pozdějších předpisů,

d) v případě poskytnutí dotace k výsledku hospo-
daření vyjmenovaným příspěvkovým organiza-
cím lze o příslušnou částku dotačních prostřed-
ků účelově zvýšit příspěvek na činnost formou 
rozpočtového opatření. V těchto případech se 
dotační prostředky mění na příspěvek. 
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7. Kontrola dodržování Zásad:
a) v souladu s § 39 rozpočtových pravidel, v sou-

ladu s § 4a zákona č. 252/1997 Sb. a v sou-
ladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, mohou kontrolu provést 
kontrolní orgány MZe, Ministerstva financí, 
místně příslušné finanční úřady, Nejvyšší kon-
trolní úřad a další subjekty oprávněné provádět 
kontroly. Kontroly mohou též provádět přísluš-
né orgány EU, zejména Evropská komise, úřad 
OLAF a Evropský účetní dvůr,

b) kontrola může být prováděna ode dne podání 
žádosti,

c) MZe oznámí příjemci čas a místo provedení 
kontroly (pouze u kontrol prováděných kontrol-
ními orgány MZe),

d) o provedené kontrole bude sepsán kontrol-
ní protokol ve třech vyhotoveních. Po jednom 
vyhotovení kontrolního protokolu obdrží kont-
rolovaný příjemce, kontrolní orgán a příslušné 
oddělení AZV, 

e) v případě nedodržení podmínek stanovených  
rozhodnutím oznámí příslušné oddělení AZV 
rozsah neplnění podmínek poskytnutí dotace 
a z toho vyplývající objem neoprávněně pou-
žitých prostředků místně příslušnému finan- 
čnímu úřadu. V případě pochybení MZe nebo 
příslušného oddělení AZV při poskytnutí dota-
ce a po vyplacení finančních prostředků se 
neoprávněně použité prostředky vrací na pří-
slušný účet MZe. MZe tyto prostředky odvede 
na příslušný účet finančního úřadu. Jestliže 
byla poskytnuta dotace na základě nepravdi-
vých údajů, které nebylo možno zkontrolovat, 
vrací příjemce dotace poskytnuté finanční 
prostředky v běžném roce na účet, ze které-
ho byly poskytnuty, v následujících letech na 
příjmový účet MZe. MZe v běžném roce tyto 
prostředky může použít v souladu s rozpočto-
vými pravidly. 

8. Závěrečná ustanovení:
a) MZe předloží analýzu vynaložených prostředků 

na dotace Ministerstvu financí do 30.4.2014, 

b) MZe je povinno zaslat Ministerstvu financí pod-
klady pro registr příjemců dotací, 

c) MZe je povinno zaznamenat údaje o poskytnu-
té podpoře de minimis a jejím příjemci do cen-
trálního registru podpor malého rozsahu, a to 
do 5 pracovních dní ode dne poskytnutí této 
podpory,

d) pro poskytování dotace Národnímu hřebčínu 
Kladruby n. L., státní podnik, Zemskému hřeb-
činci Písek, s. p. a Zemskému hřebčinci Tlu-
mačov, s. p. (dotační program 5.) a pro posky-
tování dotace na genetické zdroje (dotační 
program 6.) MZe vydává samostatné zásady,

e) MZe není oprávněno příslušný program či pod-
program realizovat, pokud obdrží negativní roz-
hodnutí Evropské komise o slučitelnosti dotče-
ného dotačního programu či podprogramu,

f) dotační programy 2.A.e.2.a) Podpora přísluš-
nému uznanému chovatelskému sdružení na 
zajištění testování užitkových vlastností mladých 
plemenných koní  ve vyšším stupni kontroly užit-
kovosti („Kritérium mladých koní“), 2.A.e.2.b) 
Podpora příslušnému uznanému chovatelské-
mu sdružení na zajištění kontroly užitkovosti 
a kontroly dědičnosti anglického plnokrevníka 
a klusáka a 9.F. Podpora poradenství v země-
dělství, jsou poskytovány v souladu s Nařízením 
Komise (ES)  č. 1857/2006 o použití článků 
87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé 
a střední podniky působící v produkci země-
dělských produktů a o změně nařízení (ES) 
č. 70/2001 - Úř. věst.  2006/L 358/3,

g) dotační program 3.d. podpora tvorby rostlin-
ných genotypů s vysokou rezistencí k biotic-
kým i abiotickým faktorům a diferencovanou 
kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, 
olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, 
chmele, révy a ovocných dřevin a dotační pro-
gram 9.E. Školní závody je poskytován v sou-
ladu s nařízením Komise č. 800/2008 ze dne 
6. srpna 2008, kterým se v souladu s člán-
ky 107 a 108 Smlouvy o fungování EU (dříve 
čl. 87 a 88 Smlouvy o ES) prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné se společným 
trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) 
- Úř. věst. L 214, 9.8.2008, s. 3,

h) dotační program 15. Podpora mimoproduk- 
čních funkcí rybníků je poskytován v souladu 
s nařízením Komise (ES) č. 736/2008 o pou-
žití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podpory 
malým a středním podnikům působícím v oblas-
ti produkce, zpracování a uvádění produktů 
rybolovu na trh (Úř. věst. L 201, 30.7.2008, 
s.16),

i) v odůvodněných případech může MZe provést 
zpřesnění těchto Zásad v průběhu roku,

j) od 1.1.2013 se nepostupuje při poskytová-
ní podpor podle Zásad, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotací pro rok 2012 
na základě § 2  a § 2d zákona č. 252/1997 
Sb., o zemědělství,  Č.j.: 235117/2012-MZE-
14142.
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Část B.
Dotační programy

1.D. Podpora včelařství

Účel: 

zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnub-
ných plodin.

Předmět dotace: 
včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. 

Subjekt:
včelař, chovající včely na území ČR.
Český svaz včelařů, o.s., který zajišťuje administraci 
podpory a jehož prostřednictvím bude podpora vče-
lařům, chovajícím včely na území ČR poskytnuta, 
obdrží 5 % z přiznané dotace.

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

Výše dotace:
do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace. 

Poznámka:
zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se 
rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně sedm 
plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se 
přepočítává).
Dotace se poskytne prostřednictvím Českého sva-
zu včelařů, o.s. a jeho organizačních složek (dle 
jmenného seznamu včelařů a počtu chovaných 
včelstev v příslušném roce). Podmínkou pro poskyt-
nutí dotace je umožnění komisionálního hodnoce-
ní poskytnutých údajů přímo na stanovišti včelstev 
pověřenými zástupci Českého svazu včelařů, o. s.
Včelař podává žádost u základní organizace České-
ho svazu včelařů, o.s. jejímž je členem, neorgani-
zovaný včelař u základní organizace Českého svazu 
včelařů, o.s. na jejímž území má umístěná včelstva. 
V případě, že základních organizací, na jejichž úze-
mí má neorganizovaný včelař včelstva  je více, pak 
podává žádost u jedné z nich s tím, že od ostatních 
základních organizací doloží k žádosti potvrzení 
o tom, že uvedený počet včelstev se nachází na 
jejím území a že u této základní organizace neorga-
nizovaný včelař nepodal žádost.
Český svaz včelařů, o.s. vypracuje „Vnitřní směrnici 
k administraci a kontrole dotací“.

Obsah žádosti:

a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 
v části C,

b) doklad o registraci,

c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (ban-
kovní výpis předmětného účtu nebo smlouva 
o zřízení bankovního účtu apod.),

d) jmenný seznam včelařů,

e) vyplněná tabulka v části C na požadovanou 
dotaci.

Zhodnocení účinnosti: doklad o vývoji stavu včelstev 
od roku 1990 (předkládá Český svaz včelařů, o.s.).

1.I. Podpora vybudování kapkové 
závlahy v ovocných sadech, 
chmelnicích, vinicích a ve školkách

Účel:
zvýšení konkurenceschopnosti a kvality ovoce, 
chmele, vinných hroznů a školkařských výpěstků.

Předmět dotace:
vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, 
chmelnicích, vinicích a ve školkách.

Subjekt:
podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající 
v zemědělské výrobě.

Forma dotace: 
dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majet-
ku (dříve investiční).

Výše dotace:
do 60 000 Kč/ha vybudované kapkové závlahy.

Obsah žádosti: 
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C,
b) doklad o registraci podnikání ve vztahu k před-

mětu dotace, 
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (ban-

kovní výpis předmětného účtu nebo smlouva 
o zřízení bankovního účtu apod.),

d) potvrzení o zařazení do evidence využití země-
dělské půdy dle uživatelských vztahů s účinnos-
tí předmětných půdních  bloků či dílů půdních  
bloků nejpozději k termínu ukončení přijímání 
žádostí,

e) doklad o vlastnictví pozemku podle katastrálního 
úřadu nebo dle bodu f), 

f) v případě vybudování kapkové závlahy na prona-
jatém pozemku nájemní smlouva, případně jiný 
doklad osvědčující oprávnění k užívání pozemku 
na dobu určitou, minimálně do 31.12.2023,

g) v případě nájmu souhlas vlastníka s vybudová-
ním kapkové závlahy,

h) povolení k nakládání s povrchovými nebo pod-
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zemními vodami podle § 8 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
nebo smlouva (dohoda) o dodávce vody s drži-
telem povolení. Povolení vydává místně přísluš-
ný vodoprávní úřad,  

i) vyplněná tabulka v části C.

Podmínka do rozhodnutí:
příjemce dotace bude vzhledem  k  charakteru do-
tace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 
podnikat s předmětem dotace minimálně 10 let od 
data vydání rozhodnutí  o poskytnutí dotace. 
Za neplnění této podmínky se nepovažuje likvida-
ce předmětu dotace v důsledku přírodní pohromy, 
likvidace nařízená orgány státní správy, zánik uží-
vacích práv v důsledku zákonných opatření nebo 
z důvodu realizace podpory v rámci opatření 1.3.3. 
Předčasné ukončení zemědělské činnosti Progra-
mu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.

Poznámka:
dotace se nevztahuje na školky lesních kultur.
Při nedodržení minimální doby podnikání s předmě-
tem dotace z důvodu realizace podpory z opatření 
1.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti, 
je příjemce podpory z tohoto opatření povinen ne-
prodleně doložit na příslušné oddělení AZV kopii 
dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 
venkova ČR.

Zhodnocení účinnosti:
počet ha vybudovaných kapkových závlah s dotací 
(zpracuje MZe).

1.R. Podpora restrukturalizace 
ovocných sadů 

Účel:  
restrukturalizace ovocných sadů, resp. nezbytné 
zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlep-
šení kvality produkovaného ovoce. 

Předmět dotace: 
plocha nově vysázeného ovocného sadu (§ 3i zák. 
č. 252/1997 Sb., v platném znění) osázená odrů-
dami, které jsou uvedeny v části D Zásad a obhos-
podařovaná podle směrnic pro integrované systé-
my pěstování na půdách, které nepřekročí limity 
těžkých kovů uvedené v části D Zásad.

Subjekt:
podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnika-
jící v zemědělské výrobě.

Forma dotace:
dotace na pořízení dlouhodobého hmotného ma-
jetku (dříve investiční).

Výše dotace:
a) sazba do 200 000 Kč/ha vysázeného ovoc-

ného sadu uznanou  sadbou jabloní, hrušní, 
meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní na 
výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (mini-
mální počet stromů 800 ks/ha), 

b) sazba do 100 000 Kč/ha vysázeného ovoc-
ného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, 
meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní na 
výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (mini-
mální počet stromů 400 ks/ha),                            

c) sazba do 50 000 Kč/ha vysázeného ovoc-
ného sadu uznanou sadbou drobného ovoce 
(rybízů, angreštů, malin) na výměře minimálně 
0,5 ha jednoho druhu (minimální počet sazenic 
3 000 ks/ha). 

Obsah žádosti: 
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C,
b) doklad o registraci podnikání ve vztahu k před-

mětu dotace, 
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele 

(smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní 
výpis předmětného účtu apod.),

d) potvrzení o zařazení do evidence využití země-
dělské půdy dle uživatelských vztahů s účinností 
předmětných půdních bloků či dílů půdních  blo-
ků nejpozději k datu ukončení přijímání žádostí, 

e) doklad o vlastnictví pozemku nově vysazované-
ho ovocného sadu podle katastrálního úřadu 
nebo dle bodu f),

f) v případě výsadby na pronajatém pozemku 
nájemní smlouva, případně jiný doklad osvěd-
čující oprávnění k užívání pozemku na dobu 
určitou, minimálně do 31.12.2023,

g) v případě nájmu souhlas vlastníka s výsadbou,
h) potvrzení Ústředního kontrolního a zkušební-

ho ústavu zemědělského (dále jen ÚKZÚZ) 
o uznání předmětné sadby (ve výjimečných pří-
padech lze toto potvrzení doložit až při kontrole 
vysázeného sadu) a potvrzení SISPO o použití 
povolených odrůd a dodržení limitů těžkých 
kovů v půdě, uvedených v části D Zásad u pro-
gramu 1.R. (viz tabulka přílohy dotačního pro-
gramu 1.R.),

i) doklad o registraci v SISPO,
j) odborné posouzení záměru, včetně vhodnosti 

lokality z hlediska výskytu karanténních chorob 
(viz tabulka přílohy dotačního programu 1.R.), 

k) vyplněné tabulky v části C.

Podmínka do rozhodnutí:
příjemce dotace bude vzhledem  k charakteru do-
tace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 



11

podnikat s předmětem dotace a obhospodařovat 
jej podle směrnic pro integrované systém pěstování 
(SISPO) minimálně 10 let od data vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. 
Za neplnění této podmínky se nepovažuje likvidace 
předmětu dotace v důsledku přírodní pohromy, likvi-
dace nařízená orgány státní správy, zánik užívacích 
práv v důsledku zákonných opatření nebo z důvodu 
realizace podpory v rámci opatření 1.3.3. Předčas-
né ukončení zemědělské činnosti Programu rozvoje 
venkova na období 2007-2013.

Poznámka:
Při nedodržení minimální doby podnikání s předmě-
tem dotace z důvodu realizace podpory z opatření 
1.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti, je 
příjemce podpory z tohoto opatření povinen doložit 
na příslušné oddělení AZV  kopii dohody o poskytnu-
tí dotace z Programu rozvoje venkova ČR.
Nesplní-li žadatel o dotaci podmínku použití povo-
lených odrůd ovocných druhů uvedených v části D 
Zásad nebo nesplní-li mezní hodnoty chemických 
látek uvedené v tabulce v části D Zásad, žádost se 
zamítne.

Zhodnocení účinnosti:
počet hektarů restrukturalizovaných ovocných sadů 
v příslušném roce (zpracuje MZe).

2.A. Udržování a zlepšování genetického 
potenciálu vyjmenovaných 
hospodářských zvířat 

Účel: 
na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtě-
ní, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 154/2000 
Sb.“) a vyhlášek MZe ČR, kterými se provádějí ně-
která ustanovení zákona č. 154/2000 Sb. a záko-
na č. 166/1999 Sb.,  o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů, (veterinární zákon)    
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č.166/1999 Sb.“) zabezpečit udržování a zlepšo-
vání genetického potenciálu vyjmenovaných hospo-
dářských zvířat.

Předmět dotace:

2.A.a.     Podpora ověřování původu 

Podpora majiteli plemenného býka a dárkyně em-
brya u skotu, schválené příslušným uznaným cho-
vatelským 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 ma-
tek, u býků masných plemen v období od 1.9.2012 

do 31.8.2013), podpora osobě, která zajistí analýzu 
pro stanovení genomické plemenné hodnoty ple-
menného býka, schváleného příslušným uznaným 
chovatelským sdružením, podpora majiteli kance 
zapsaného do plemenné knihy za stanovení DNA 
typu pro účely ověření jejich původu. Týká se ple-
menných kanců používaných a nově zařazovaných 
do nukleových a rezervních chovů. 

Subjekt: 
uveden u každého předmětu dotace.

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

Výše dotace: 
do 500 Kč  za provedenou analýzu u skotu a prasat, 
do 70% nákladů na analýzu vykonávanou třetí stra-
nou nebo jejich jménem s cílem stanovení genomic-
ké plemenné hodnoty.

Předmět dotace:

2.A.b. Podpora zavádění a vedení plemenných 
knih (dále jen „PK“) dle plemen vyjme-
novaných hospodářských zvířat 

Podpora uznanému chovatelskému sdružení na za-
vádění a vedení PK podle plemen. 
■ do 8 Kč na kus plemen mléčného a kombinova-

ného typu skotu, vedeného v PK (dle čtvrtletního 
průměrného stavu, potvrzeného osobou pověře-
nou vedením ústřední evidence hosp. zvířat),

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

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

■ do 50 Kč na kus koní (hřebců a klisen) vedených 
v PK anglického plnokrevníka a klusáka (dle čtvrtlet-
ního průměrného stavu, potvrzeného osobou pově-
řenou vedením ústřední evidence hosp. zvířat),

■ do 60 Kč na kus koní (hřebců a klisen) vedených 
v PK českého teplokrevníka (dle čtvrtletního prů-
měrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou 
vedením ústřední evidence hosp. zvířat),

■ do 100 Kč na kus koní (hřebců a klisen) vede-
ných v PK ostatních plemen koní (dle čtvrtletního 
průměrného stavu, potvrzeného osobou pověře-
nou vedením ústřední evidence hosp. zvířat),

■ do výše 60 % prokázaných přímých nákladů 
na předmět dotace u ostatních vyjmenovaných 
hospodářských zvířat.
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Subjekt: 
uveden u každého předmětu dotace.

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

Výše dotace: 
uvedena u každého předmětu dotace.

Předmět dotace:

2.A.e. Kontrola užitkovosti (dále jen „KU“), 
výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy 
a posuzování a kontrola dědičnosti 
(dále jen „KD“) 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 poskyt-
nuta prostřednictvím oprávněných osob, 
které zajišťují KU, z toho oprávněná oso-
ba  obdrží, pokud se jedná o skot 8 %, 
pokud se jedná o ostatní vyjmenova-
ná hospodářská zvířata 4 % z přiznané 
dotace.

- skot, 
■ do 220 Kč na jeden 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, 
■ do 3 000 Kč na jednu prasnici – matku kan-

ců (dle kritérií PK) v KU v uznaných nukleových 
chovech,

■ do 2 000 Kč na jednu prasnici (plemene bílé 
ušlechtilé, nebo landrase) zařazenou do tvorby 
superplodných linií (dle kritérií PK),

■ do 200 Kč na jednu prasnici v uznaných 
rezervních chovech,

- ovce a kozy, 
■ u ovcí do 150 Kč za 1 kus, zapojený v KU,
■ u koz a ovcí s prováděnou kontrolou mléčné 

užitkovosti do 300 Kč za 1 kus, zapojený v KU,

- drůbež, běžci,
■ do 70 Kč na každé rodokmenově vylíhnuté, 

označené a zastavené mládě do odchovu ve 
šlechtitelském chovu drůbeže - dle přílohy 
Osvědčení o původu hejna,

■ do 250 Kč na každé rodokmenově vylíhnuté 
a označené kuře ve šlechtitelském chovu běžců,

- ryby,
■ do výše 60 % prokázaných přímých nákladů 

příslušného roku na KU.

2.A.e.1.b) Podpora oprávněným osobám zajišťují-
cím KU na zabezpečení rozborů vzorků 
mléka.

- skot, 
■ do 18 Kč na jeden kus v KU stupně A4, s výjim-

kou stupně AT, dle průměrného stavu za obdo-
bí od 1.1. do 30.6. daného roku,

- ovce a kozy, 
■ u ovcí do 9 Kč na 1 kus v KU dojených plemen 

v chovech, kde je prováděna kontrola mléčné 
užitkovosti,

■ u koz do 7 Kč na 1 kus v KU dojených plemen.

2.A.e.2)  Výkonnostní zkoušky, kontrola dědič-
nosti, odhad plemenné hodnoty 

2.A.e.2.a)  Podpora příslušnému uznanému cho-
vatelskému sdružení na zajištění testo-
vání užitkových vlastností mladých ple-
menných koní ve vyšším stupni kontroly 
užitkovosti („Kritérium mladých koní“) 

■ do 70% nákladů na testy vykonávané třetí stra-
nou nebo jejich jménem s cílem   určení gene-
tické jakosti nebo užitkovosti hospodářských 
zvířat.

 
Objem finančních prostředků maximálně 2 000 tis. Kč.

 2.A.e.2.b) Podpora příslušnému uznanému cho-
vatelskému sdružení na zajištění kon-
troly užitkovosti a kontroly dědičnosti 
anglického plnokrevníka a klusáka

■ do 70% nákladů na testy vykonávané třetí stra-
nou nebo jejich jménem s cílem   určení gene-
tické jakosti nebo užitkovosti hospodářských 
zvířat.

Objem finančních prostředků maximálně 8 000 tis. Kč.

Poznámka: u podpory příslušnému uznanému 
chovatelskému sdružení na zajištění KU a KD klu-
sáka se podává žádost za každé místo prováděné-
ho testu samostatně.

2.A.e.2.c)  Podpora příslušnému uznanému cho-
vatelskému sdružení na klisnu za 
úspěšné absolvování zkoušky výkon-
nosti po zapsání do hlavní plemenné 
knihy (HPK) a plemenné knihy (PK).

■ do 16 000 Kč na tříletou klisnu po základní 
zkoušce výkonnosti plemen český teplokrev-
ník, slovenský teplokrevník, 
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■ do 13 000 Kč na tříletou klisnu po základní 
zkoušce výkonnosti plemen českomoravský 
belgický kůň, norik a slezský norik, 

■ 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 pleme-
nitby koní formou inseminace (z tohoto 
titulu nelze poskytovat dotaci na insemi-
nační dávky získané od hřebců v majetku 
Zemských hřebčinců Písek, Tlumačov  
a Národního hřebčína Kladruby n. L.).

■ do 2 900 Kč na klisnu zapsanou do plemenné 
knihy vedené v ČR, u které byla v roce 2013 
potvrzena březost po připuštění formou insemi-
nace v tomtéž roce semenem hřebců, kteří jsou 
zapsáni ve stejné plemenné knize.  

Klisna nesmí být v tomto roce zapouštěna přiroze-
nou plemenitbou.

2.A.e.2.e) Podpora uznanému chovatelskému sdru-
žení a osobě oprávněné k provádění 
a zabezpečování KD u skotu, prasat 
v období od 1.10.2012  do 30.9.2013.

■ do 35 Kč na 1 kus v KD - dojitelnost,

■ do 70 Kč na 1 kus v KD - lineární popis a hodno-
cení zevnějšku skotu,

■ do 2 000 Kč na otestovaného býka v KD – zdraví,  

■ 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 užitkovos-
ti v uznaných nukleových a rezervních 
chovech, kteří pocházejí  od vybraných 
matek kanců, podle šlechtitelského  pro-
gramu uznaného chovatelského sdru-
žení pro chov prasat a kteří ukončili test 
vlastní užitkovosti v období od 1.10.2012 
do 30.9.2013.

■ u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcov-
ské, duroc, hampshire, české výrazně masné 
a pietrain (stresstabilní)

- do 3 000 Kč/kus,

■ u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, 
duroc, hampshire, české výrazně masné a  pie-
train (stresstabilní), které prokáží, že pochází 
z chovu sérologicky negativního na PRRS

- do 5 000 Kč/kus,

■ u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcov-
ské, duroc, hampshire, české výrazně masné 
a pietrain (stresstabilní) v případě unifikované 
testace s individuálním zjišťováním spotřeby tes-
tovací krmné směsi a které prokáží, že pochází 
z chovu sérologicky negativního na PRRS

 -     do 6 000 Kč/kus.

2.A.e.2.h)  Podpora majitelům kanců pocházejících 
z uznaných nukleových a rezervních 
chovů prasat  za testování kanců v obdo-
bí od 1.10.2012 do 30.9.2013 podle 
metodiky uznaného chovatelského sdru-
žení pro chov prasat.

■ do 20 000 Kč/kus.

2.A.e.2.i) Podpora chovateli na plemenného bera-
na pocházejícího z chovu zapojeného 
v KU a zapsaného do PK s přiděleným 
ústředním registrem, chovaného v době 
od 1.9.2012 do 31.8.2013.

■  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 ústřed-
ním registrem, chovaného  v době od 
1.9.2012 do 31.8.2013. 

■  do 20 Kč na jeden krmný den.

2.A.e.2.k) Podpora chovateli na plemenného bera-
na nebo kozla s doloženou plemennou 
hodnotou, vybraného uznaným chova-
telským sdružením do plemenitby a pro-
daného a zařazeného v elitních třídách, 
v období od 1.9.2012 do 31.8.2013.

  ■  do 3 500 Kč/kus.

2.A.e.2.l) Podpora chovateli na uznanou drůbež 
ve šlechtitelském chovu, v kmenech 
a drůbež zařazenou do individuální kont-
roly snášky a kontroly dědičnosti (podle 
Osvědčení o původu hejna).

■ do  230 Kč na jednu slepici a kohouta masného 
typu, 

■ do 150 Kč na jednu slepici a kohouta nosného 
typu,

■ do 450 Kč na jednu krůtu, kachnu, husu, kroca-
na, kačera, housera.

Poznámka:
minimální počet podporovaných kusů drůbeže je 
100 kusů.
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2.A.e.3)  Podpora testování 

Podpora osobě oprávněné k testování a posuzová-
ní vyjmenovaných hospodářských zvířat a chovatel-
ským podnikům prasat.

- skotu, stanice kontroly výkrmnosti skotu,
■ do 60 000 Kč na prověřenou skupinu v roce.

- prasat, stanice výkrmnosti a masné užitko-
vosti prasat a chovatelské podniky prasat

■ do 600 Kč na jedno dokrmené prase použité 
pro odhad plemenné hodnoty,

■ do 90 000 Kč za 1 prověřenou skupinu v roce.

Podpora osobě oprávněné k testování a posuzo-
vání růstové schopnosti skotu na provoz odchovny 
plemenných býků (minimální počet 4 kusů otesto-
vaných býků ve skupině v jednom testu) v období 
od 1.10.2012 do 30.9.2013.

- skotu, 
■ do 70 Kč na krmný den testu.

Podpora osobě oprávněné k provozování zařízení, 
ve kterých se provádí testování a posuzování hře-
bečků dle šlechtitelského programu příslušného 
uznaného chovatelského sdružení.

- koní,
■ do 30 Kč na krmný den hřebečka do stáří 2 let,  
■ do 100 Kč na krmný den hřebečka ve stáří nad 

2 roky.

Podpora osobě oprávněné k testování a posuzo-
vání ovcí nebo koz na provádění testů výkrmnosti 
a jatečné hodnoty, provozované příslušným uzna-
ným chovatelským sdružením.

- ovcí a koz, 
■ do 15 000 Kč na prověřenou skupinu v roce.

Podpora osobě oprávněné k testování a posuzo-
vání drůbeže na testování rodičů a  hybridního po-
tomstva. 

■ do 500 Kč na jeden kus dospělé drůbeže 
v testovací stanici,   

■ do 85 Kč na jeden kus drůbeže ve výkrmovém 
testu v testovací stanici. 

Subjekt:
chovatel, oprávněný, uznaný nebo určený subjekt za-
bezpečující šlechtění a udržování genofondu zvířat.

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

Výše dotace:
uvedena u každého předmětu dotace.

Vysvětlivka k dotačnímu programu 2.A.:
pro účely tohoto dotačního programu se chovate-
lem rozumí subjekt (chovatel, tj. fyzická nebo práv-
nická osoba, v jejímž chovu se zvíře narodilo, nebo 
která je jeho majitelem nebo držitelem), kterému 
vznikly náklady na předmět podporované činnosti. 
Žadatelem o podporu může být jen subjekt splňují-
cí kritéria malého a středního podniku.

Obsah žádosti: 
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C, 
b) doklad o registraci podnikání – činnosti ve vzta-

hu k předmětu dotace. Tento doklad není nut-
né doložit u titulů 2.A.a., 2.A.e.1.a), 2.A.e.2.i), 
2.A.e.2.j), 2.A.e.2.k),

c) u dotačního podprogramu 2.A.b – skot, pra-
sata, koně – mohou žadatelé podat maximálně 
4 žádosti, na každé čtvrtletí zvlášť,

d) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele 
(smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní 
výpis předmětného účtu apod.),

e) doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH),
f) oprávnění nebo pověření k výkonu činnosti, 

popř. doklad o uznání chovatelského sdružení 
(§ 3 a 5 zákona č. 154/2000 Sb.), či chova-
telského podniku prasat, je vyžadováno pouze 
u žádostí, kde jsou podpory požadovány opráv-
něnými, pověřenými, určenými osobami, nebo 
uznanými chovatelskými sdruženími; vyžádané 
uznávací protokoly,

g) vyplněná tabulka v části C,

Zhodnocení účinnosti:
zpracuje MZe podle jednotlivých předmětů dotač-
ního programu 2.A.

3.  Podpora ozdravování polních 
a speciálních plodin 

Účel:
zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady 
chemického ošetření a prevence šíření hospo-
dářsky závažných virových a bakteriálních chorob 
a chorob přenosných osivem a sadbou.

Předmět dotace:
3.a. biologická ochrana jako náhrada chemické 

ochrany rostlin,
3.b. podpora prostorových a technických izolátů 

množitelského materiálu ovocných plodin, 
révy a chmele se zaměřením na uchování 
zdravého genetického materiálu v zájmu udr-
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žení biologické rozmanitosti odrůd na území 
České republiky,

3.c. podpora na testování množitelského materiálu 
s využitím imunoenzymatických metod  a metod 
PCR,

3.d. podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou 
rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům 
a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kuku-
řice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, 
pícnin, zelenin, kořeninových rostlin, chmele, 
révy a ovocných dřevin,

3.e. prevence proti šíření karanténních bakteri-
óz bramboru v uzavřených sadbových oblas-
tech vymezených zákonem č. 219/2003 Sb., 
o uvádění do oběhu osiva a sadby a o změně 
některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sad-
by), ve znění pozdějších předpisů,

3.h. použitá uznaná certifikovaná sadba chmele 
ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“ (dle vyhlášky 
č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech 
a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovoc-
ných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho 
uvádění do oběhu),

3.i. použité uznané a mořené osivo lnu a uznané 
osivo konopí setého odrůd registrovaných na 
základě užitné hodnoty v ČR a uvedených ve 
Společném katalogu odrůd EU pro osev pro-
dukčních ploch (dle vyhlášky č. 369/2009 
Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby 
pěstovaných rostlin do oběhu).

Subjekt:
-   pro 3.a., 3.b., 3.c., podnikatel (§ 2  zákona 

č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské 
výrobě, provádějící ozdravování polních a spe-
ciálních plodin,   pro 3.b. a 3.c. i výzkumné pra-
coviště a Mendelova univerzita v Brně,

-   pro 3.d. podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 
Sb.), výzkumné pracoviště,  zabezpečující řeše-
ní výzkumných programů uvedených v příloze D 
Zásad,

-   pro 3.e., 3.h., 3.i., podnikatel (§ 2 zákona 
č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské 
výrobě.

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

Výše dotace: 
3.a. do výše 70 % u zeleninových druhů okurka, 

rajče a paprika pěstovaných ve skleníku, maxi-
málně však u druhu okurka 185 148 Kč/ha, 
rajče 107 832 Kč/ha a paprika 73 850 Kč/ha, 

 do výše 25 % u polních druhů plodin řepka 
olejka, kukuřice a slunečnice, maximálně však 

u druhu řepka olejka 349 Kč/ha, kukuřice 
473 Kč/ha a slunečnice 145 Kč/ha,

 do výše  40 % u okrasných rostlin při administ-
raci formou „de minimis“ 

 z prokázaných nákladů na pořízení bioagens 
a biopreparátů. 

3.b. v prostorovém izolátu:

 do 150 Kč
 - na každou uznanou matečnou rostlinu vel-

kého ovoce (semenné i roubové stromy), 
chmele v kategorii E a révy v kategorii SE 
a  E, odrůdy uvedené v části D Zásad.

 do 20 Kč 
 - na každou uznanou matečnou rostlinu 

drobného ovoce v kategorii  E, odrůdy uve-
dené v části D Zásad, 

 - na každou uznanou matečnou rostlinu 
podnoží v kategorii SE a E, odrůdy uvedené 
v části D Zásad,

 v technickém izolátu:

 do výše 80 % z prokázaných úplných vlastních 
nákladů příslušného roku     
vynaložených na provoz izolátu.

3.c. do výše 60 % prokázaných přímých nákladů.

3.d. do výše 80 % prokázaných vyjmenovaných 
nákladů  (viz část D Zásad).

3.e. do výše 7 500 Kč na 1 ha osázené plochy 
brambor uznanou sadbou bramboru, použité 
v uzavřené sadbové oblasti. Dotace se nevzta-
huje na množitelské plochy brambor určené 
k výrobě sadby brambor.

3.h. do výše 15 Kč na certifikovanou sazenici 
chmele ve zdravotní třídě „VF“ nebo zdravotní 
třídě „VT“.

3.i. do výše 18 000 Kč na 1 t uznaného a mořené-
ho osiva lnu a do výše 60 000 Kč na 1 t uzna-
ného osiva konopí setého.

Poznámka: 
3.a. Podporu na biologickou ochranu lze na zákla-

dě rozhodnutí Evropské komise K (2009) 7771 
ze dne 7.10.2009 poskytovat na druhy polních 
plodin – řepku olejku, kukuřici, slunečnici a na 
druhy zeleniny pěstované ve skleníku – rajčata, 
papriky a okurky. 

 Na ostatní druhy plodin (nevyjmenované v roz-
hodnutí Evropské komise) nebude podpora 
poskytována s výjimkou okrasných rostlin, 
u kterých bude podpora administrována for-
mou „de minimis“ podle nařízení Komise (ES) 
č. 1535/2007 o použití článků 87 a 88 Smlou-
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vy o ES na podporu „de minimis“. Žadatel 
o podporu se musí u druhů plodin vyjmenova-
ných v rozhodnutí Evropské komise (skleníko-
vých rajčat, skleníkových paprik, skleníkových 
okurek, řepky olejky, kukuřice a slunečnice) 
na pevně stanovenou dobu 5 po sobě jdou-
cích let jednorázově zavázat, že v případech, 
kdy bude nutné zasáhnout proti škodlivým 
organizmům, na jejichž regulaci existuje a je 
povolen prostředek biologické ochrany rost-
lin, při vhodných podmínkách přednostně 
využije biologickou ochranu rostlin. Tento 
závazek není třeba během pětiletého období 
opakovat (obnovovat).

 Pokud žadatel v některém roce z tohoto pěti-
letého závazku nepoužije biologickou ochra-
nu rostlin jako náhradu chemické ochrany, 
musí písemně prohlásit, že k tomu došlo ze 
závažných důvodů včetně uvedení těchto 
důvodů. Pokud půjde o závažné rostlinolé-
kařské důvody, o potvrzení pravdivosti svého 
prohlášení požádá včas (tj. v období, kdy se 
tento důvod dá ověřit) Státní rostlinolékař-
skou správu (dále jen „SRS“). Vyplněné a ze 
strany SRS potvrzené prohlášení (viz vzor 
Prohlášení v části C)  žadatel předá přísluš-
nému oddělení agentury pro zemědělství 
a venkov do 30. září  roku v němž nemohl 
závazek splnit. Za závažné důvody lze poklá-
dat např. neexistenci jedné z vyjmenovaných 
plodin v osevu příslušného roku, slabý výskyt 
škodlivých organismů, na jejichž regulaci 
je povolen některý z prostředků biologické 
ochrany rostlin (v tom případě z logiky věci 
vyplývá, že proti těmto škodlivým organis-
mům nebude použit ani chemický přípravek 
na ochranu rostlin) atd. 

 V případě závažných důvodů žadatel dosud 
vyplacenou podporu na dotační titul 3.a. 
nevrací.

 V případě nedodržení závazku bez závažných 
důvodů je žadatel povinen podporu na dotační 
program 3.a., která mu byla vyplacena po datu 
uzavření pětiletého závazku, zpětně vrátit.

 Ve vyplněné  tabulce (příslušné DP 3.a.) 
v části C. budou uvedeny náklady příslušného 
roku vynaložené na skutečně spotřebované 
množství bioagens, biopreparátu.

3.b. Počet kusů  matečných rostlin podnoží jednot-
livých odrůd nárokovaných pro dotace v pro-
storovém izolátu u jednoho žadatele nesmí 
přesáhnout 1000. Rostliny jedno a dvouleté 
nejsou považovány za matečné. 

 Při výrazném zvýšení počtu kusů matečných 
rostlin jednotlivých odrůd v prostorových izolá-

tech, tzn. 1000 a více, znamená, že jsou urče-
ny k využití za účelem tvorby zisku a budou 
z nároku vyřazeny.

 Podpora bude poskytována v režimu de 
minimis v souladu s nařízením Komise (ES) 
č. 1535/2007 o použití článků 87 a 88 
Smlouvy o ES na podporu de minimis v pro-
dukčním odvětví zemědělských produktů.

3.e. Minimální množství použité uznané sadby v uza-
vřené sadbové oblasti,  vymezené zákonem 
č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva 
a sadby pěstovaných rostlin a o změně někte-
rých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve 
znění pozdějších předpisů, jsou 2 tuny/ha.

 Pokud dotační program 3.e. nebude Evrop-
skou komisí  pro rok 2013 schválen, bude 
podpora poskytována podle nařízení Komise 
(ES) č. 1535/2007 o použití článků 87 a 88 
Smlouvy o ES na podporu de minimis v pro-
dukčním odvětví zemědělských produktů.

3.h. Při použití dotované uznané certifikované sad-
by chmele nesmí být pro výsadbu předmětné 
chmelnice použita jiná než uznaná certifikova-
ná sadba  ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“.

 Minimální ozdravená plocha chmelnice je 
1 ha, při použití min. 2 500 ks a max. 3 400 ks 
sazenic na ha. 

 Žadatel dokládá na příslušné oddělení AZV 
kopii dokladu o pořízení uznané certifikované 
sadby chmele ve zdravotní třídě  „VF“ nebo 
„VT“  (s vyznačením množství a zdravotní třídy) 
nejpozději do termínu 31.10.2013. 

 Seznam původců chorob pro účely programu 
3.h. je uveden v části D Zásad. 

 3.i. Maximální množství použitého uznaného osi-
va lnu pro osetí jednoho hektaru je 150 kg. 
Maximální množství použitého uznaného osi-
va konopí setého pro osetí jednoho hektaru 
je 90 kg. Tato podpora podléhá ustanovení 
nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 o použití 
článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de 
minimis v produkčním odvětví zemědělských 
produktů.

Podmínka do rozhodnutí programu 3.d.: 
souhlas příjemce dotace se zpřístupněním výsled-
ků podporovaného programu pro veřejnost. Pří-
jemce dotace předá AZV dílčí výsledky řešení vý-
zkumného programu do 30.6. následujícího roku 
po obdržení podpory a konečný výsledek řešení 
výzkumného programu do 30.6. následujícího 
roku po ukončení na příslušné oddělení AZV. 
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Obsah žádosti: 
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C,
b) doklad o registraci podnikání – činnosti v pří-

slušném oboru ve vztahu  k předmětu dotace, 
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele 

(smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní 
výpis předmětného účtu apod.),

d) doklad plátce DPH, doloží pouze plátce DPH 
u programů 3.a., 3.b. technické izoláty, 3.c., 3.d., 

e) 3.a.
 1. stanovisko (doložené protokolem o kontrole) 

SRS vyjadřující, zda byly bioagens nebo bio-
preparát použity účelně, hospodárně a v sou-
ladu se Seznamem registrovaných přípravků 
na ochranu rostlin pro příslušný rok, v soula-
du s údaji uvedenými na etiketě přípravku, zda 
nedošlo k poškození systému biologické ochra-
ny a biologická ochrana byla použita u žadatele 
v souladu se všemi údaji uvedenými v částech 
A, B a C tohoto Seznamu tj. údajů o registran-
tovi a jeho zástupci. SRS tímto stanoviskem též 
garantuje, že biologická ochrana rostlin, o jejíž 
podporu je žádáno, byla zaměřena na ochranu 
některé ze stanovených plodin či skupin plo-
din, tj. skleníkových rajčat, skleníkových paprik, 
skleníkových okurek, řepky olejky, kukuřice, 
slunečnice a okrasných rostlin. Žadatel musí 
o stanovisko včas SRS požádat (podrobnější 
informace k žádosti o stanovisko SRS jsou uve-
deny v části D Zásad),

 2. doklad o nákladech na pořízení bioagens 
nebo biopreparátu,

 3. čestné prohlášení k podpoře „de minimis“ 
v případě žádosti o dotaci na biologickou ochra-
nu okrasných rostlin (tabulka v části C),

 4. čestné prohlášení o závazku využívat biolo-
gickou ochranu u skleníkových rajčat, skleníko-
vých paprik, skleníkových okurek, řepky olejky, 
kukuřice a slunečnice po pevně stanovenou 
dobu 5 let v případě žádosti o dotaci na biolo-
gickou ochranu některé z uvedených plodin, 
pokud tento závazek žadatel nepřijal již v pře-
dešlém roce (tabulka v části C). Toto prohlášení 
se vyplňuje jednorázově, pouze v prvním roce 
pětiletého závazku,

 3.b.
 potvrzení SRS, že jsou v prostorovém i tech-

nickém izolátu dodržovány podmínky stanove-
né pro jeho provoz k udržení zdravotního stavu 
rostlin a v prostorovém izolátu souhlas ÚKZÚZ, 
Hroznová 2, 656 06  Brno, s počtem uzna-
ných matečných rostlin uvedených žadatelem 
v žádosti (na příslušné tabulce programu 3.b.) 
odrůd uvedených v části D Zásad Seznam 

matečných rostlin v členění podle matečných 
stromů, keřů, odrůd, kategorií a počtu kusů 
(tabulka v části D).

 Uznávací listy, nebo obdobné dokumenty vysta-
vené úřední autoritou příslušného členského 
státu Společenství na matečné rostliny umístěné 
v prostorovém izolátu,

 čestné prohlášení k podpoře „de minimis“.

 3.c.
 vyjádření Českomoravské šlechtitelské a seme-

nářské asociace k žádosti a rozpis předpokláda-
ných nákladů. Žadatel uvede na příslušné tabul-
ce programu 3.c.), ve které laboratoři byly testy 
provedeny,

 3.d.
 vyjádření Českomoravské šlechtitelské a seme-

nářské asociace k žádosti a rozpis předpokláda-
ných nákladů na řešení projektu v členění před-
pokládaných nákladů na materiálové náklady, 
osobní a ostatní náklady v daném roce. Osno-
va projektu, poslání projektu, popis cíle řeše-
ní, plán projektu, stručný popis metodického 
postupu a struktury řešitelského týmu.

 Prohlášení o velikosti firmy viz. Příloha I. naříze-
ní Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 
2008. V případě, že firma nesplňuje definici 
mikropodniku, malého nebo středního podniku 
musí žádost splňovat ověřitelný motivační úči-
nek podle článku 8 uvedeného nařízení,

 3.e.
 nakoupená tuzemská sadba bude vždy dolože-

na daňovým dokladem s vyznačenou kategorií 
sadby a číslem dokladu o uznání sadby nebo            
daňovým dokladem s vyznačenou kategorií 
sadby a přiloženým dokladem o uznání sad-
by. Dovozová sadba bude doložena dokladem 
o uznání (číslo partie a návěska). Použití vlastní 
sadby bude doloženo dokladem o uznání sadby, 
v případě, že množitel není totožný s přihlašova-
telem, bude doloženo dokladem o uznání sadby 
a kopií faktury na licenční poplatky. Nakoupená 
sadba bude doložena dokladem o zaplacení,

 3.h.
 potvrzení SRS o výskytu původců chorob uve-

dených v části D „Zásad“ v oblasti,  kde žadatel 
pěstuje chmel,

 3.i.
 kopie daňového dokladu s číslem partie o náku-

pu osiva uznaného podle vyhlášky č. 129/2012 
Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby 
pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozděj-
ších předpisů, a kopie uznávacího listu nebo 
u osiva z dovozu kopie ISTA certifikátu, fytocerti-
fikátu, případně kopie dokladu o uznání z jiného 
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členského státu EU. Nakoupené osivo bude 
doloženo dokladem o zaplacení,

f) potvrzení o zařazení osetých či osázených ploch 
do evidence využití zemědělské půdy dle uživa-
telských vztahů s účinností předmětných bloků či 
dílů půdních  bloků nejpozději k datu ukončení při-
jímání žádostí (pouze pro program 3.e., 3.h., 3.i. 
– doložit LPIS: Informativní výpis z evidence půdy 
dle uživatelských vztahů, druh výpisu -  základní).

 Pro 3.a. u skleníků (rajčata, papriky, okurky), 
kde je biologická ochrana využívána, uvést spe-
cifikaci  umístění (LPIS, katastr nemovitostí),

h) vyplněná tabulka v části C,
i) čestné prohlášení k podpoře „de minimis“ pro 

3.e., 3.i.

Zhodnocení účinnosti:
zpracuje MZe dle jednotlivých předmětů dotačního  
programu.

8.  Nákazový fond 

8.A)

Účel: 
podpora vybraných činností zaměřených proti rozši-
řování nebezpečných nákaz  hospodářských zvířat.
 
Předmět dotace:
podpora chovatelům na nezbytnou laboratorní 
diagnostiku v průběhu ozdravování jejich stáda 
od paratuberkulózy skotu (§ 10 odst. 2 zákona 
č. 166/1999 Sb.). 

Subjekt: 
chovatel hospodářských zvířat podnikající v země-
dělské výrobě podle § 2 zákona č. 513/1991Sb., 
který provádí ozdravování od paratuberkulózy sko-
tu podle individuálního ozdravovacího programu.

Výše dotace: 
do 35 Kč za jedno sérologické vyšetření provede-
né v akreditované laboratoři u kusu zařazeného do 
individuálního ozdravovacího programu stáda 

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

Obsah žádosti 8.A): 
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C,
b) doklad o registraci podnikání ve vztahu k před-

mětu dotace, 
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele 

(smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní 
výpis předmětného účtu apod.),

d) potvrzení příslušného orgánu Státní veterinární 
správy (dále jen „SVS“) a příslušného oddělení 
AZV o tom, že ozdravování se uskutečnilo v soula-
du s individuálním ozdravovacím programem pro 
rok 2013 a „Zásadami“ pro rok 2013 a požadova-
ná částka odpovídá počtu vyšetřovaných kusů,

e) vyplněná tabulka v části C.

8.B)

Účel: 
částečná úhrada nákladů spojených s neškodným 
odstraňováním kadáverů - udržení příznivé nákazo-
vé situace v chovech hospodářských zvířat a mini-
malizace rizik šíření nákaz a nemocí přenosných ze 
zvířat na člověka.

8.B.a)

Předmět dotace:
podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů 
spojených s neškodným odstraňováním kadáverů 
(§ 40 odst.1 zákona č.166/1999 Sb.) v období                   
od 1.10.2012 do 30.4.2013. 

Subjekt:
chovatel hospodářských zvířat podnikající v země-
dělské výrobě podle  § 2 zákona č. 513/1991 Sb., 
který zajistí neškodné odstranění kadáverů hospo-
dářských zvířat v souladu s § 40 odst. 1  zákona 
č. 166/1999 Sb.

Výše dotace: 
do 5 Kč za kg hmotnosti kadáveru, který byl předán 
k neškodnému odstranění osobě, které byl povo-
len výkon veterinární asanační činnosti dle zákona 
č. 166/1999 Sb.

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

Obsah žádosti 8.B.a): 
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C,
b) doklad o registraci podnikání ve vztahu k před-

mětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele 

(smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní 
výpis předmětného účtu apod.),

d) kopie prvotních a daňových dokladů dokladující 
předání kadáveru k neškodnému odstranění,

e) daňové doklady o provedené úhradě,
f) vyplněná tabulka v části C.

Poznámka:
dotace nemůže být poskytnuta na likvidaci kadá-
verů, jejichž neškodné odstranění bylo nařízeno 



19

mimořádným veterinárním opatřením a které bylo 
(bude) hrazeno v rámci poskytnutí náhrad z titulu zá-
kona č.166/1999 Sb. Dotace se neposkytne žada-
telům, kteří porušili zákon č.166/1999 Sb., a zákon 
č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů a toto porušení mělo za 
následek úhyn zvířete. Kadáverem se rozumí celá 
těla uhynulých, nedonošených, mrtvě  narozených 
nebo utracených zvířat.

8.B.c) Podpora neškodného odstraňování 
kadáverů  asanačními podniky 
(dle  zákona č.166/1999 Sb.),

Předmět dotace:
podpora osobám, jimž byl povolen výkon veteri-
nární asanační činnosti (dle § 39 odst.6 zákona 
č.166/1999 Sb.), na částečnou úhradu nákladů 
spojených  s neškodným odstraňováním kadáverů 
v období od 1. 5. 2013  do 30. 9. 2013.

Subjekt:
osoba, již byl povolen výkon veterinární asanač-
ní činnosti (dle § 39 odst.6 zákona č.166/1999 
Sb.), která zajistila sběr, svoz a neškodné od-
stranění kadáverů zvířat v souladu se zákonem 
č. 166/1999 Sb.
Pozn.: Příjemce dotace musí doložit rozdělení část-
ky odpovídající přinejmenším požadované dotaci 
mezi dodavatele kadáverů do 10.12.2013, přičemž 
tato částka tvoří částečnou úhradu nákladů chovate-
lů spojených s neškodným odstraňováním kadáve-
rů. Příjemce dotace se zavazuje dodat potvrzení této 
skutečnosti auditem.

Výše dotace: 
do 5 Kč za prokazatelně neškodné odstranění 1 kg 
kadáveru.

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

Obsah žádosti 8.B.c): 
a) identifikační údaje žadatele zpracované podle 

vzoru v části C,
b) doklad o registraci podnikání a povolení k výko-

nu veterinární asanační činnosti dle § 39 odst. 6 
zákona č. 166/1999 Sb.,

c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele 
(smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní 
výpis předmětného účtu apod.),

d) kopie prvotních a daňových dokladů dokladu-
jících převzetí kadáverů hospodářských zvířat 
k neškodnému odstranění, 

e) vyplněná tabulka v části C,

Poznámka:
dotace nemůže být poskytnuta na likvidaci kadáve-
rů, jejichž neškodné odstranění bylo nařízeno mimo-
řádným veterinárním opatřením a které bylo (bude) 
hrazeno v rámci poskytnutí náhrad z titulu zákona 
č. 166/1999 Sb. Kadávery se rozumí celá těla uhy-
nulých, nedonošených, mrtvě narozených nebo 
utracených zvířat.

8.E)  Národní ozdravovací program 
od infekční rinotracheitidy skotu (IBR)

Účel: 
 podpora vybraných činností souvisejících s plněním 
„Národního ozdravovacího programu od infekční 
rinotracheitidy skotu“ (dále jen „NOP IBR“) schvá-
leného Ministerstvem zemědělství v souladu s § 44 
odst.1 písm.c) zákona č. 166/1999 Sb., a v sou-
ladu s § 44 odst. 1 písm. d) téhož zákona zařaze-
ného mezi povinné preventivní a diagnostické úkony 
k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí pře-
nosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolá-
vání. 

Předmět dotace: 
1. podpora chovatelům na částečnou úhradu 

nákladů spojených s odběrem krve a jejím 
následným laboratorním vyšetřením uskuteč-
něným v prvním roce ozdravování v rámci NOP 
IBR v laboratořích státních veterinárních ústavů             
(dále jen „SVÚ“) nebo Výzkumného ústavu vete-
rinárního lékařství (dále jen „VÚVeL“).

 Platí pro jeden kus zařazený do ozdravování takto: 

 1x odběr krve na vyšetření v prvním roce a 2x 
v závěrečném roce ozdravování.

2. podpora chovatelům na částečnou úhradu 
nákladů spojených s pořízením markerové vak-
cíny proti infekční rinotracheitidě skotu (registro-
vané podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech 
a o změnách některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů) a její aplikací 
v rámci NOP IBR resp. individuálního ozdravo-
vacího plánu stanoveného  příslušnou KVS SVS.

Subjekt: 
dotace bude poskytnuta chovateli skotu registro-
vanému v Ústřední evidenci hospodářských zvířat 
podle § 23 zákona č. 154/2000 Sb., který provádí 
ozdravování od IBR skotu podle ozdravovacího plá-
nu odsouhlaseného příslušnou KVS SVS.
 

Výše dotace:

a)   do 13 Kč  za provedený odběr krve, laborator-
ně vyšetřené v laboratořích SVÚ  nebo VÚVeL 
na infekční rinotracheitidu skotu, od 1 ks zařaze-
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ného do  individuálního ozdravovacího progra-
mu stáda od 1.11.2012 do 30.9.2013, maxi-
málně jedno vyšetření u téhož kusu v prvním 
roce ozdravování (a popřípadě dvě vyšetření 
pokud bude v prvním roce provedeno i závě-
rečné vyšetření).

b)   do 40 Kč na 1 dávku markerové vakcíny proti 
infekční rinotracheitidě skotu a její aplikaci od 
1.11.2012 do 30.9.2013 u skotu zařazenému 
do individuálního ozdravovacího programu stá-
da (maximálně na 3 vakcinace téhož kusu). 

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

Obsah žádosti 8.E):
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C,
b) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele 

(smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní 
výpis předmětného účtu apod.),

c) kopie, příslušnou KVS SVS odsouhlaseného, 
individuálního ozdravovacího programu od IBR 
zpracovaného v souladu s  Národním ozdravo-
vacím programem od infekční rinotracheitidy  
skotu v ČR stanoveným MZe podle  § 44 odst. 
1  písm. c) zákona č. 166/1999 Sb, potvrzená 
příslušnou KVS SVS,

d) kopie dokladů dokumentující vynaložené nákla-
dy na veterinární činnost (odběr krve a aplikace 
vakcíny) a nákup aplikované vakcíny v období                      
1.11.2012 – 30.9.2013 (faktura apod.),

e) kopie dokladů dokumentujících uhrazené 
náklady na veterinární činnost (odběr krve 
a aplikace vakcíny) a nákup aplikované vakcí-
ny v období od 1.11.2012 do 30.9.2013 (výpis 
z účtu, doklad o platbě v hotovosti apod.),

f) kopie protokolů laboratorních vyšetření krve zví-
řat vyšetřených v rámci NOP IBR k 30.9.2013, 
s uvedenými symboly vyšetření podle Metodi-
ky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace 
na roky 2006-2013 uveřejněné ve Věstnících 
Ministerstva zemědělství České republiky,

g) vyplněné tabulky v části C.

Zhodnocení účinnosti:
zpracuje MZe dle jednotlivých předmětů dotačního 
programu 8.

8.F) Podpora vybraných činností zamě-
řených na ozdravení chovů prasat 
a drůbeže

8. F. a) Podpora vybraných činností zaměře-
ných na ozdravení chovů prasnic 

Účel:
podpora vybraných opatření zaměřených proti 
rozšiřování chorob prasat souvisejících s plněním 
„Ozdravovacího Programu od vyjmenovaných ná-
kaz prasat“ (dále jen „OP VNP“) schváleného pří-
slušnou KVS SVS v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 166/1999 Sb. 

Předmět dotace: 
podpora chovatelům na  částečnou úhradu nákla-
dů na úkony provedené formou služeb (uvedené 
v části D těchto Zásad) spojených s prováděním 
opatření zaměřených proti rozšiřování vyjmenova-
ných chorob prasat.

Subjekt: 
chovatel prasnic podnikající v zemědělské výrobě 
podle § 2 zákona  č. 513/1991 Sb., který provedl  
ozdravení od vyjmenovaných chorob prasat podle 
OP VNP v období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013.
 
Výše dotace: 
do  30 000  Kč za 1 ozdravené ustajovací porodní 
místo prasnic. 

Poznámka:
a) poskytnutí dotace na 1 ozdravené ustajovací 

porodní místo prasnice je podmíněno dokon-
čením naskladnění ozdravených míst zdravými 
zvířaty minimálně v poměru 1 : 4 (na 1 ozdra-
vené porodní místo prasnice – 4 ks naskladně-
ných zdravých zvířat),

b) dotace nemůže být poskytnuta žadateli, kte-
rému bylo přiznáno preferenční kritérium na 
ozdravení předmětného chovu v rámci pra-
videl  Programu rozvoje venkova – opatření 
I.1.1. Modernizace zemědělských podniků, 
kdy předmětem projektu byla budova/stavba/
technologie určená pro zapuštěné, březí pras-
nice a prasničky a prasnice po porodu a zís-
kání tohoto zvýhodnění vyžadovalo povinnou 
přílohu – Potvrzení KVS SVS podle „Pravidel, 
kterými se stanovují podmínky pro poskytování 
dotace na projekty Programu rozvoje venko-
va ČR  na období 2007-2013“ a žadatel toto 
potvrzení doložil pro období od 1. 10. 2012 do 
30. 9. 2013,

c) předmětné vyjmenované choroby prasat: Bru-
celóza prasat, Aujezskyho choroba prasat, 
Klasický mor prasat, Vezikulární choroba pra-
sat, Reprodukční  a respirační syndrom pra-
sat. 

Forma dotace: 
dotace do hospodářského výsledku (dříve neinves-
tiční).
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Obsah žádosti 8.F.a):
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C,
b) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele 

(smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní 
výpis předmětného účtu apod.),

c) vyplněná tabulka v části C
d) kopie dokladů dokumentující vynaložené nákla-

dy na úkony provedené formou služeb (uvedené 
v části D těchto Zásad) spojených s provedením 
opatření zaměřených proti rozšiřování vyjmeno-
vaných chorob prasat (faktura apod.).

  
Zhodnocení účinnosti:  
zpracuje MZe dle předmětu dotace.

8.F.b) Podpora vybraných činností zaměře-
ných na ozdravování chovů prasat 

Účel: 
podpora vybraných opatření zaměřených proti šíření 
nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti sou-
visející s plněním OP VNP schváleného příslušnou 
KVS SVS v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 166/1999 Sb. 

Předmět dotace: 
podpora chovatelům prasat na částečnou úhradu 
nákladů na úkony provedené formou služeb (uvede-
ných v části D těchto Zásad) spojené s prováděním 
opatření zaměřených proti šíření vyjmenovaných ná-
kaz prasat ve stájích určených pro příslušnou kate-
gorii prasat:

a) selata – od odstavu do 25 kg ž. hm., jejichž otec 
je zapsán v ústředním registru plemeníků 

b) plemenné prasničky a kanečci ve věku 
do 8 měsíců, jejichž otec je zapsán v ústředním 
registru plemeníků 

Subjekt: 
a) chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě 

podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., který prove-
dl úkony v souvislosti s ozdravováním od vyjme-
novaných nákaz prasat podle OP VNP v období 
od 1.10. 2012 do 30. 9. 2013. 

Výše dotace: 
do 1 000 Kč za 1 ozdravené ustajovací místo pro 
příslušnou kategorii prasat 

Poznámka:
a) poskytnutí dotace na 1 ozdravené ustajovací 

místo pro příslušnou kategorii prasat je podmí-
něno naskladněním zdravým zvířetem, 

b) předmětné vyjmenované nákazy prasat: Bru-
celóza prasat, Aujeszkyho choroba prasat, Kla-

sický mor prasat, Vezikulární choroba prasat, 
Reprodukční a respirační syndrom prasat. 

Forma dotace: 
dotace do hospodářského výsledku (dříve neinves-
tiční).

Obsah žádosti 8.F.b):
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C,
b) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele 

(smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní 
výpis předmětného účtu apod.),

c) vyplněná tabulka v části C,
d) doklad o tom, že otcové naskladněných zdra-

vých zvířat jsou zapsáni v ústředním registru 
plemeníků potvrzený pověřenou osobou podle 
zákona    č. 154/2000 Sb.,

e) doklad (např. čestné prohlášení) o tom, že 
žadatelem není podnik v obtížích podle bodu 
3. písm. b) Zásad. V případě, že žadatelem je 
společnost s omezeným ručením vlastníků nebo 
společnost, v níž alespoň někteří společníci 
plně ručí za závazky společnosti doklad (např. 
čestné prohlášení)  o tom, že nedošlo ke ztrátě 
více než poloviny zapsaného kapitálu nebo ke 
ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu za 
posledních 12 měsíců,

f) kopie dokladů dokumentující vynaložené nákla-
dy  na úkony provedené formou služeb (uvede-
né v části D těchto Zásad) v souvislosti s ozdra-
vováním od vyjmenovaných nákaz prasat podle 
OP VNP v období od 1.10.2012 do 30.9.2013 
(faktura apod.).

Zhodnocení účinnosti:
zpracuje MZe dle předmětu dotace. 

8. F.c.) Podpora vybraných činností zaměřených       
  na ozdravování chovů   

drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

Účel: 
podpora vybraných činností zaměřených proti rozšiřo-
vání nákaz drůbeže související s  tlumením výskytu pů-
vodců zoonóz (salmonel, aviární influenzy, campylo-
baktery) zvýšením biologické bezpečnosti v chovech 
drůbeže, potvrzených příslušnou KVS SVS v souladu 
s § 49 odst. 1 písm. g) zákona č. 166/1999 Sb. 

Předmět dotace: 
podpora chovatele na částečnou úhradu nákladů 
za úkony provedené formou služeb souvisejících 
s prováděním preventivních opatření zaměřených na 
zvýšení biologické bezpečnosti:
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1.)   k tlumení původce nákazy – salmonelózy, cam-
pylobakteriózy drůbeže

2.) preventivní opatření proti zavlečení aviární influ-
enzy 

Subjekt:
chovatel drůbeže podnikající v zemědělské výrobě 
podle § 2 zák. č. 513/1991 Sb., který provedl pre-
ventivní opatření k tlumení výskytu zoonóz zvýše-
ním biologické bezpečnosti v období od 1.10.2012 
do 30. 9. 2013.

Sazba na m2 haly pro drůbež: 
Kategorie drůbeže A, sazba do 50 Kč/m2

Kategorie drůbeže B, sazba do 60 Kč/m2

Kategorie drůbeže C, sazba do 70 Kč/m2

Poznámka: 
a) Kategorie A, B, C jsou vyjmenované katego-

rie chované drůbeže a používané technologie 
a jsou specifikovány v příloze D Zásad.

b) poskytnutí dotace na m2 haly pro drůbež je 
podmíněno naskladněním haly drůbeží mini-
málně z 90 % kapacity potvrzené příslušnou 
KVS SVS.

Forma dotace:
dotace do hospodářského výsledku (dříve neinves-
tiční).

Obsah žádosti 8.F.c.):
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C,
b) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele 

(smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní 
výpis předmětného účtu apod.),

c) vyplněná tabulka v části C,
d) soupis naskladnění hal a turnusů zahrnutých do 

součtu ošetřených m2 podle kategorií drůbeže,
e) doklad (např. čestné prohlášení) o tom, že 

žadatelem není podnik v obtížích podle bodu 
3. písm. b) Zásad. V případě, že žadatelem 
je společnost s omezeným ručením vlastníků 
nebo společnost, v níž alespoň někteří spo-
lečníci plně ručí za závazky společnosti doklad 
(např. čestné prohlášení) o tom, že nedošlo 
ke ztrátě více než poloviny zapsaného kapitálu 
nebo ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto 
kapitálu za posledních 12 měsíců,

f) kopie dokladů dokumentující vynaložené nákla-
dy za úkony provedené formou služeb (uvede-
né v části D těchto Zásad) souvisejících s pro-
váděním preventivních opatření zaměřených 
na zvýšení biologické bezpečnosti v období 
v období od 1.10. 2012 do 30. 9. 2013 (faktu-
ra apod.).

Zhodnocení účinnosti:
zpracuje MZe dle předmětu dotace.

9. Poradenství a vzdělávání
Účel: 
organizační, ekonomické a odborné poradenství. 

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 živočiš-
nou výrobu ve vztahu k zákonu 
č. 154/2000 Sb. 

Předmět dotace:
a) podpora pořádání seminářů a školení ve vztahu 

k zákonu č. 154/2000 Sb., pro chovatelskou 
veřejnost, avšak maximální výše podpory na 
jeden seminář či školení nepřesáhne částku 
200 000 Kč – tento předmět dotace nebude 
v roce 2013 realizován,

b) vydávání poradenských publikací ve vztahu 
k zákonu č. 154/2000 Sb., poskytovaných 
chovatelům zdarma – tento předmět dotace 
nebude v roce 2013 realizován.

Subjekt:
pořadatel, vydavatel (se souhlasem MZe).

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

Výše dotace:
do výše 60 % prokázaných přímých nákladů na se-
mináře, školení, bez započtení zisku,
do výše 100 % prokázaných přímých nákladů na 
publikace poskytované chovatelům zdarma.

9.A.a.2)  Podpora osvětové činnosti v živočišné 
výrobě.

9.A.a.2.a) zveřejňování výsledků plemenářské 
práce.

Subjekt: 
oprávněná osoba, uznané chovatelské sdružení.

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

Výše dotace:
fixní částka, dle rozhodnutí MZe, podle významu 
zveřejněných výsledků.
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9.A.a.2.b) zabezpečování pořádání výstav a přehlí-
dek hospodářských zvířat.

Subjekt : 
pořádající nebo zabezpečující organizace, uznané 
chovatelské sdružení (se souhlasem MZe).

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

Výše dotace: 
fixní částka, dle rozhodnutí MZe, podle významu po-
řádané akce.

9.A.b. Speciální poradenství pro rostlinnou 
výrobu.

Předmět dotace: 
9.A.b.1) publikace doporučovaných odrůd a sou-

visejících informací poskytované pěstite-
lům zdarma.

Subjekt:
pěstitelský svaz.

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

Výše dotace:
do výše 80 % prokázaných přímých nákladů.

9.A.b.2)  pořádání výstav pěstovaných rostlin. 

Subjekt: 
vystavovatel nebo pěstitelský svaz.

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

Výše dotace:
fixní částka, dle rozhodnutí MZe, podle významu po-
řádané výstavní akce.

9.A.b.3)  podpora pořádání seminářů, školení pro 
pěstitelskou veřejnost.

Subjekt:
pořadatel (se souhlasem MZe).

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

Výše dotace:
do výše 60 % prokázaných přímých nákladů, avšak 
maximální výše podpory na jedno školení či seminář 
nepřesáhne částku 50 000 Kč.

9.A.b.4)  podpora zajištění samostatných odrů-
dových zkoušek registrovaných odrůd 
polních plodin, za účelem zajistit získání 
a šíření informací o pěstitelských vlastnos-
tech registrovaných odrůd polních plodin.

 
Subjekt:
osoba zajišťující samostatné zkoušky odrůd, která 
vykonává tuto činnost na základě smlouvy s  ÚKZÚZ 
podle § 38 odst. 3 zákona č.219/2003 Sb., o uvá-
dění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin 
a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva 
a sadby), ve znění pozdějších předpisů, pro účely 
poskytování informací zemědělské veřejnosti.

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

Výše dotace:
■ do výše 39 000 Kč na 1 odrůdu ozimé řepky, 

ozimé pšenice a ozimého ječmene po předání 
výsledků zkoušek ÚKZÚZ,

■ do výše  32 000 Kč na 1 odrůdu ostatních ozi-
mých plodin a cukrovky po předání výsledků 
zkoušek ÚKZÚZ,

■ do výše 80 000 Kč na 1 odrůdu jarního ječ-
mene včetně technologických zkoušek (sladař-
ských a u vybraných odrůd i pivovarských) po 
předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ,

■ do výše 29 000 Kč na 1 odrůdu ostatních jar-
ních plodin s výjimkou brambor a cukrovky po 
předání výsledků zkoušek ÚKZUZ,

■ do výše 20 000 Kč na 1 odrůdu pícnin a kon-
zumních brambor a brambor na výrobu škrobu 
po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ.

Vysvětlivka k dotačnímu programu 9.A.:
Žadatelem o podporu může být jen subjekt splňující 
kritéria malého a středního podniku.

Obsah žádosti pro 9.A.:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C,
b) doklad o registraci podnikání ve vztahu k před-

mětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele 

(smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní 
výpis předmětného účtu apod.),

d) doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH),
e) popis předmětné dotace, rozpis předpokláda-

ných nákladů (kromě 9.A.b.4.),
f) kopie smlouvy uzavřená s ÚKZÚZ o provádění 

zkoušek podle § 38 odst. 3 zákona č. 219/2003 
Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstova-
ných rostlin a o změně některých zákonů (zákon 
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o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších 
předpisů, včetně seznamu zkoušených odrůd 
(pro 9.A.b.4),

g) vyjádření ÚKZÚZ, odboru odrůdového zkušeb-
nictví, že žadatel předal výsledky zkoušek (pro 
9.A.b.4),

h) vyplněná tabulka v části C.

Zhodnocení účinnosti:
zpracuje MZe dle jednotlivých předmětů dotačního 
programu.

9.E. Školní závody

Účel:
Podpora propojení praxe a odborného vzdělává-
ní formou spolupráce podnikatelských subjektů, 
které obdržely statut „Školní závod“, se středními 
školami zabezpečujícími přípravu budoucích pra-
covníků resortu.

Předmět dotace:
podpora k vytváření podmínek pro praktickou pří-
pravu žáků středních škol  stanovených resortních 
oborů na pracovištích subjektů jmenovaných Škol-
ním závodem.

Subjekt:
podnikatelský subjekt (§ 2 zákona č. 513/1991 
Sb.), který se zabývá  prvovýrobou v resortních 
oborech a je jmenován „Školním závodem“ dle 
„Pravidel Ministerstva zemědělství pro jmenování 
a činnost školních závodů“.

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

Výše dotace: 
ze stanovené hodinové sazby 58,- Kč na žáka  bude 
poskytováno maximálně 60% tj. 34,80 Kč. Celko-
vá výše dotace může být maximálně 250 000,- Kč 
na jeden podnikatelský subjekt.

Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C,
b) kopie dokladu o registraci podnikání – činnosti 

ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele 

(smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní 
výpis předmětného účtu apod.),

d) doklad o jmenování Školním závodem,
e) smlouva mezi příslušnou školou a Školním 

závodem o poskytnutí pracoviště pro praktický 
výcvik na příslušný kalendářní rok,

f) vyplněná tabulka v části C.

Podmínky do rozhodnutí:
dotace bude poskytnuta na zajištění praktické pří-
pravy pro žáky I., II., III. a IV. ročníků ve vybraných 
oborech vzdělání (viz.část D) v časovém rozmezí 
leden až srpen včetně, roku 2013. Žadatel vede 
jmenovitě evidenci žáků a hodin praktického výcvi-
ku na pracovišti.

Žadatel je povinen předložit příslušnému oddělení 
AZV požadované doklady, tj. měsíční výkazy (viz. část 
D) s  uvedením oboru vzdělání, kódu KKOV (Klasi-
fikace kmenových oborů vzdělání), ročníku, počtu 
žákohodin - žh (žáci x hod. praktického výcviku) 
potvrzené statutárním zástupcem Školního závodu 
a školy. Zároveň předloží sumář žh za celé období

do 3. září 2013 -  za měsíce I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

do 3. září 2013 předloží hodnocení  Školního závo-
du příslušnou školou.

Zhodnocení účinnosti: 
hodnocení Školního závodu příslušnou školou.

9.F. Podpora poradenství v zemědělství

Účel:
konzultační a metodická pomoc zemědělským pod-
nikům formou šíření informací o opatřeních Progra-
mu rozvoje venkova ČR a o aktuálních problémech 
při realizaci společné zemědělské politiky; transfer 
výsledků vědy a výzkumu do praxe.

9.F.e. Regionální přenos informací prostřed-
nictvím Krajských informačních středi-
sek pro rozvoj zemědělství a venkova

Předmět dotace:
podpora poradenství v zemědělství zaměřená na 
cílený přenos informací o realizaci společné země-
dělské politiky v souladu s regionálními prioritami, 
zajišťovaný prostřednictvím Krajských informačních 
středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) 
jako součást programu vstupních konzultací.

Subjekt: 
organizace, které MZe udělilo statut Krajského infor-
mačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova.

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

Výše dotace:
do 400 000 Kč/žadatele.

Poznámka:
Pro žadatele v programu, nositele statutu KIS je 
zpracována Metodika k DT. 9.F.e. Podpora bude 
poskytována na náklady vynaložené od 1. 1. 2013 
do 29. 11. 2013.
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Obsah žádosti: 
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C, 
b) doklad o zřízení bankovního účtu uvedeného 

v žádosti nebo bankovní výpis s názvem a adre-
sou žadatele, 

c)  plán činnosti na příslušný rok včetně finanční 
specifikace nákladů,

d) vyplněná tabulka v části C.

Podmínky do rozhodnutí: 
1) Žadatel se bude ve své činnosti řídit schváleným 

plánem činnosti na příslušný rok.
2)  Žadatel je povinen do 28.6.2013 předložit odbo-

ru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe Pra-
ha 1, Těšnov 17, dílčí zprávu o činnosti za obdo-
bí od 1.1.2013 do 28.6.2013 včetně přehledu 
uznaných nákladů a do termínu 29.11.2013 
závěrečnou zprávu, ve které budou doúčtovány 
položky, které nemohly být součástí dílčí zprávy 
a uvedeny údaje o činnosti ve druhém pololetí. 
Součástí zprávy o činnosti bude hodnocení rea-
lizace schváleného plánu za stanovená období 
a také příloha, která bude obsahovat soupis 
uznaných nákladů zaplacených do 29.11.2013. 
Žadatel je povinen v období, ve kterém je mu 
poskytována dotace, zaslat v elektronické podo-
bě příslušnému gesčnímu odboru MZe zpětnou 
vazbu obsahující podněty týkající se poraden-
ských potřeb cílových skupin, případně další 
návrhy a doporučení pro oblast poradenství a to 
čtvrtletně vždy do pěti pracovních dnů po skon-
čení kalendářního měsíce března, června, září 
a listopadu.

3) Žadatel je povinen vést Deník poskytnutých 
konzultací podle vzoru v části D - datum; jmé-
no (název) tazatele (splňující podmínku mikro, 
malého a středního podniku); kontakt na tazate-
le - telefon či email; forma a obsahové zaměření 
poskytnuté konzultace; časový rozsah konzulta-
ce; jméno konzultanta.

Zhodnocení účinnosti:
Počet spolupracujících subjektů (cílových skupin 
a jednotlivců), počet vstupů (zhlédnutí webových 
stránek), počet příspěvků (podle kategorií) zveřejně-
ných redakčními systémy. 

9.F.i. Odborné konzultace

Předmět dotace:
podpora poradenství v zemědělství zaměřená na 
odborné konzultace formou telefonického, elektro-
nického, písemného či osobního kontaktu časově 
limitovaného (do 60 minut), které pomohou tazateli, 
tj. mikro, malým a středním podnikům, zodpovědět 
jednotlivý odborně zaměřený dotaz provozního cha-

rakteru - tento předmět dotace nebude v roce 2013 
realizován.

Subjekt: 
a) Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Výzkum-

ný ústav živočišné výroby, v.v.i., Výzkumný 
ústav zemědělské techniky, v.v.i., Výzkumný 
ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Výzkum-
ný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy 
s.r.o., Česká zemědělská univerzita v Praze, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
Mendelova univerzita v Brně,

b) Zelinářská unie Čech a Moravy, o.s.,OSEVA 
PRO s.r.o.

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

Výše dotace:   
a) žadatel podle odst. „Subjekt“ písmeno a): sazba 

do 250 000 Kč/žadatele,
b) žadatel podle odst. „Subjekt“ písmeno b): sazba 

do 200 000 Kč/žadatele.

9.H.  Podpora marketingu a propagace 
na vybraných mezinárodních 
veletrzích a výstavách v zahraničí

Účel: 
Podpora marketingu a propagace vystavovatelů 
z České republiky, jejich výrobků, případně služeb 
na vybraných  mezinárodních veletrzích a výstavách 
v zahraničí.

Předmět dotace:
Částečná úhrada nájmu výstavní plochy bez vybave-
ní subjektů účastnících se české národní expozice 
organizované pod gescí Ministerstva zemědělství 
v době od 1.9. 2012 do 31.8.2013. 

Subjekt: 
Fyzická nebo právnická osoba podnikající na území 
České republiky a další organizace působící v rezor-
tu zemědělství a zpracování zemědělských produktů 
uvedených v Příloze I Smlouvy o ES a jejich uvádění 
na trh.

Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace: 
do výše 50 % prokázaných nákladů na úhradu nájmu 
výstavní plochy bez vybavení a bez registračního po-
platku, maximálně do výše 100 000 Kč na žadatele 
a na veletrh či výstavu.

Poznámka:
Nárok na dotaci má subjekt patřící do kategorie mi-
kropodniků, malých a  středních podniků, které za-
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městnávají méně než 250 osob a jejichž roční ob-
rat nepřesahuje 50 mil. EUR, nebo jejichž  bilanční 
suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR.

O dotaci může požádat subjekt z primární i sekun-
dární oblasti zemědělské výroby a produkce. Žada-
tel z oblasti sekundární výroby (zpracování země-
dělských produktů uvedených v Příloze I Smlouvy 
o ES a jejich uvádění na trh) má nárok na dotaci 
pouze při první účasti na zahraničním veletrhu či 
výstavě, počínaje Zásadami pro rok 2007. 

Seznam vybraných mezinárodních veletrhů a vý-
stav, pro něž je možno podat žádost o dotaci, je 
uveden v části D Zásad.

Obsah žádosti:
a)  identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C,
b)  doklad o registraci podnikání subjektu ve vzta-

hu k předmětu dotace nebo doklad prokazující 
působnost subjektu v rezortu zemědělství,

c)  doklad o zřízení bankovního účtu žadatele 
(smlouva o zřízení bankovního účtu nebo ban-
kovní výpis předmětného účtu apod.),

d)  doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH),
e)  daňové doklady (faktura nebo faktury o úhradě 

nákladů na plochu) a doklady prokazující zapla-
cení nákladů na předmět dotace (výpis z účtu 
s realizovanou platbou za plochu), pokud je 
platba provedena v jiné měně než CZK, je nut-
no doložit příslušný devizový kurz a přepočet 
na CZK,

f)   vyplněná tabulka v části C.

Zhodnocení účinnosti:
zpracuje Ministerstvo zemědělství dle předmětu 
dotace.

9.I.  Podpora zlepšování praktické výuky 
v produkčním rybářství 

Účel:
zvýšení funkčnosti, technického vybavení a obslu-
hy vodních děl za účelem zkvalitnění podmínek pro 
zajištění výuky v oboru rybářství.  

Předmět dotace:
dotaci lze poskytnout pro:

a) budování, rekonstrukci a modernizaci výpustí, 
bezpečnostních přelivů, sjezdů, lovišť a kádišť;

b) budování a úpravy rozvodných objektů, mani-
pulačních lávek, vývarů a opevnění hrází;

c) odstraňování sedimentů;
d) nákup dopravních prostředků, strojů, nářadí 

a technologických linek určených k obsluze 
vodních děl.

Subjekt: 
školní výrobní podnik (účelové zařízení) zabývající se 
chovem ryb, zapsaný v rejstříku škol a školských za-
řízení dle §141, zákona č.561/2004 Sb. v platném 
znění, subjekt může být také příspěvková organizace 

Forma dotace:
dotace na pořízení dlouhodobého hmotného ma-
jetku (dříve investiční).

Výše dotace:
do 100 % prokazatelně vynaložených nákladů dle 
předloženého projektu max. do 30 000 EUR na 
subjekt a projekt (pro přepočet hodnoty podpory 
z EUR na Kč se použije měnový kurz Evropské 
centrální banky platný pro den vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace).
Dotace je poskytovaná v souladu s nařízením Komise 
(ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o po-
užití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de 
minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) 
č. 1860/2004 (Úř. věst. L 193, 25.7.2007, s. 6).

Obsah žádosti: 
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C,
b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu 

k předmětu podpory,
c) doklad o vedení (popř. zřízení) běžného účtu 

žadatele,
d) rozpis reálných nákladů projektu podle tabulky 

v části C,
e) podnikatelský projekt obsahující soubor opat-

ření nutných k  provedení technických opatření  
podle tabulky v části  C, 

f) čestné prohlášení, že podnik má na zabezpe-
čení projektu finanční krytí – tabulka v části C,

g) čestné prohlášení, že činnost, která je před-
mětem žádosti o dotaci, se netýká výrobků ze 
třetích zemí a že projektem nejsou porušována 
omezení daná opatřeními společných tržních 
organizací EU pro zemědělské výrobky - tabul-
ka v části C,

h) čestné prohlášení, že na projekt je použita 
pouze podpora z DP – 9.I., tj. projekt nebude 
spolufinancován z jiných státních zdrojů, nebo 
fondů Evropské unie,

i) čestné prohlášení, že žadatel bude hospoda-
řit s dotovaným majetkem minimálně 5 let od 
poskytnutí dotace, 

j) čestné prohlášení k obdržené podpoře de 
minimis - tab. v části C,

k) doklad o vlastnictví pozemků či nemovitos-
tí (tj. výpis z katastru nemovitostí), kterých se 
projekt  týká podle katastrálního úřadu ne starší 
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3 měsíců k datu podání žádosti; v případě rea-
lizace projektu v pronajatém objektu/pozemku 
ještě nájemní smlouvu na dobu nejméně 5 let od 
ukončení realizace projektu, 

l) písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí či 
pozemků vztahujících se k projektu s realizací 
projektu na dobu nejméně 5 let od ukončení 
realizace projektu, ne starší 3 měsíců k datu 
podání žádosti.

m) elektronická kopie dokumentů uvedených 
v bodu a-l.

Podmínky do rozhodnutí
a) žadatel předloží osobně na MZe gesčnímu 

odboru  do 1. 11. 2013 soupis účetních dokla-
dů o skutečných vynaložených a uhrazených 
nákladech za období od podání žádosti do 
30.10.2013 podle tabulek v části C „Zásad“, tj. 
soupis faktur a odpovídajících bankovních výpi-
sů vztahujících se k podporované investici  (ori-
ginály nebo  ověřená kopie + 1 kopie v samo-
statných složkách),

b) závazek žadatele na minimální dobu podnikání 
s dotovaným dlouhodobým hmotným  majetkem 
po dobu 5 let,

c) za neplnění podmínky v bodě b) se nepovažuje 
likvidace předmětu dotace v důsledku živelné 
pohromy,

d) dotace bude poskytnuta v souvislosti se záko-
nem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, pouze v případě, že žada-
tel splňuje definici subjektu již po dobu 3 let.

Zhodnocení účinnosti:
zpracuje Ministerstvo zemědělství dle předmětu do-
tace.

10.D. Podpora evropské integrace nevlád-
ních organizací

Účel: 
zlepšení efektivnosti a odborné úrovně činnosti 
nevládních organizací formou podpory integrace 
v rámci ES.

Předmět dotace:
podpora vstupu, členství, zastoupení členství a  čin-
nosti českých stavovských agrárních nevládních or-
ganizací (u členů řádných i přidružených) v meziná-
rodních nevládních organizacích (podpora rozvoje 
demokratické občanské společnosti), za které se 
z hlediska tohoto dotačního programu pro rok 2013 
považují:
•	 Konfederace	mladých	farmářů	(CEJA)
•	 Evropská	 konfederace	 zemědělských	 produ-

centů (COPA)

•	 Všeobecný	výbor	pro	zemědělské	družstevnictví	
EU (COGECA)

•	 FoodDrinkEurope
•	 Konfederace	evropských	vlastníků	lesů	(CEPF)
•	 Evropská	federace	obecních	lesů	(FECOF)
•	 Asociace	evropských	 regionů	horských	oblastí	

(EUROMONTANA)
•	 Sdružení	evropských	vinařských	regionů	(AREV)

Subjekt:
česká stavovská agrární nevládní organizace s vý-
znamnou celostátní působností v zemědělsko-potra-
vinářském komplexu, s minimální dobou registrace 
2 roky k datu podání žádosti o dotaci a minimálním 
počtem 150 členů (PO i FO; u kolektivních členů se 
započítávají jejich jednotliví členové), která je členem 
ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích.

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

Výše dotace:
•	 do	výše	100	%	nákladů	na	členské	příspěvky	ve	

vyjmenovaných mezinárodních organizacích,
•	 do	32	000	Kč	na	realizované	jednání	ve	vyjmeno-

vaných mezinárodních organizacích (1 osoba / 
1 jednací den ) s dopravou do zahraničí a zpět,

•	 do	10	000	Kč	na	realizované	jednání	ve	vyjmeno-
vaných mezinárodních  organizacích (1 osoba / 
1 jednací den ) bez dopravy do zahraničí a zpět,

•	 do	9	000	Kč	na	realizované	jednání	ve	vyjmeno-
vaných mezinárodních organizacích (1 osoba / 
1 jednací den ) při zastoupení mandatářem; 
částka se poměrně krátí při zastoupení man-
datářem na stejném jednání pro více subjektů 
dotace současně.

Poznámka:
čerpání dotace je možné až po předložení zaplace-
ných daňových dokladů na členské příspěvky a le-
tenek, jízdenek, cestovních příkazů k realizovaným 
jednáním. Jednání se dokládají pozvánkou nebo 
jiným dokladem odůvodňujícím účast na jednání 
a zápisem z jednání. Realizovaná jednání se hradí 
maximálně 2 účastníkům.

Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C,
b) doklad o registraci žadatelského subjektu,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele 

(smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní 
výpis předmětného účtu apod.),

d) potvrzení, že žadatel je řádným nebo přidru-
ženým členem vyjmenovaných mezinárodních 
nevládních organizací,
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e) doložení počtu členské základny,
f) vyplněná tabulka v části C.

Podmínky pro rozhodnutí: 
a) žadatel je povinen předložit požadované dokla-

dy pro čerpání dotace na příslušné oddělení 
AZV do 28. června 2013 za měsíce I. II. III. IV. 
V.,  do 30. září 2013 za měsíce VI. VII. VIII., 
do 29. listopadu 2013 za měsíce  IX. X. a do 
5. prosince 2013 za měsíc  XI. a část měsíce 
XII. roku 2013, 

b)  žadatel je povinen průběžně zasílat zprávy ze 
zahraničních  služebních cest,  zápisy a infor-
mace z jednání ve vyjmenovaných meziná-
rodních nevládních organizacích příslušnému 
gesčnímu odboru MZe.

Zhodnocení účinnosti: 
zpracuje MZe dle znění předmětu dotace.

10.E. Podpora technologických platforem 
v působnosti rezortu MZe

10.E.a. Podpora České technologické platfor-
my pro potraviny

Účel:
podpora činnosti technologické platformy zaměře-
ná na posílení funkčnosti, budování vnitřní struktu-
ry, personálního zajištění a zapojení do národních 
i evropských struktur. Informační a propagační 
činnost sloužící k propagaci cílů, aktivit a výsledků 
práce platformy, včetně zajištění přenosu informa-
cí mezi vědou, výzkumem a podnikatelskou praxí 
s důrazem na malé a střední podnikání z oblasti vý-
roby potravinářských produktů.

Předmět dotace:
a) mzdové náklady vztažené k pracovníkům vyko-

návajícím koordinační a administrativní činnosti,
b) náklady týkající se zabezpečení a provozu 

(zejména: nájmy kancelářských prostor, tele-
komunikační služby, cestovní náklady tuzem-
ské a zahraniční),

c) náklady vztažené k informačním, propagačním 
a vzdělávacím činnostem, s výjimkou nákla-
dů na vědecko-výzkumnou činnost (zejména: 
inzerce v odborném tisku vztažená k propa-
gaci akcí a výstupů odborných činností, vytvá-
ření, provoz a udržování webových stránek, 
publikační činnost zajišťující šíření informací 
o výsledcích dosažených v rámci jednotlivých 
aktivit, autorské a licenční poplatky, organizace 
kulatých stolů a seminářů, pořádání konferencí 
sloužících k prezentaci dosažených výsledků 
a k výměně poznatků z odborné i organizační 
oblasti, příprava a podpora projektů sloužících 
k aktivnímu zapojení veřejnosti do činností rea-

lizovaných v souladu s obecnými cíli platformy, 
zpracování analýz a průzkumů potřebných pro 
realizaci cílů platformy),

d) náklady jednání orgánů ČTP,
e) DPH z nákladů uvedených v písm. a) až d) za 

předpokladu, že nákladová položka podléhá 
dani z přidané hodnoty a její odpočet není 
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty  příjemcem uplatněn.

Subjekt:
odpovědný koordinátor a sekretariát platformy uve-
dený ve stanovách platformy.

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

Výše dotace:
do výše 100% prokázaných nákladů, celková výše 
podpory může být maximálně 10 000 000 Kč 
na jeden subjekt.

Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C,
b) doklad o registraci žadatelského subjektu,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele 

(smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní 
výpis předmětného účtu apod.),

d) stanovy žadatele a stanovy technologické 
platformy, ze kterých je patrná úloha žadatele 
v technologické platformě,

e) doložení seznamu účastníků technologické 
platformy,

f) předpokládané náklady podle tabulky v části C.
g) elektronická kopie dokumentů uvedených 

v bodu a-f.

Podmínky pro rozhodnutí:
a) žadatel je povinen předložit přehled vynalo-

žených nákladů podle tabulky v části C spo-
lu s doklady pro čerpání dotace na příslušné 
oddělení AZV do 31. května 2013 za měsíce I., 
II., III., IV. a V., do 31. srpna 2013 za měsíce 
VI., VII. a VIII., do 31. října 2013 za měsíce IX. 
a X., do 11. prosince 2013 za měsíce XI. a  XII. 
roku 2013. Současně s předloženými doklady 
pro čerpání dotace žadatel předloží oddělení 
AZV ke kontrole oprávněnosti uvolňování dota-
ce v uvedených termínech i kopie příslušných 
dokumentů, jako jsou pracovní výkazy, smlou-
vy, objednávky, cestovní příkazy, zprávy z pra-
covních cest, prezenční listiny apod.,

b) žadatel je povinen zasílat gesčnímu odboru 
MZe průběžné informace o činnosti za období 
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uvedená v bodě a), a to v termínech do 31. květ-
na 2013, do 31. srpna 2013, do 31. října 2013, 

c) závěrečnou zprávu (vyhodnocení) o činnosti 
a  o  čerpání dotace v roce 2013 je žadatel povi-
nen zaslat příslušnému gesčnímu odboru MZe 
do 31. prosince 2013.

Zhodnocení účinnosti: 
zpracuje MZe dle znění předmětu dotace.

10.E.b. Podpora České technologické platformy 
pro využití biosložek v dopravě a che-
mickém průmyslu

Účel:
podpora činnosti technologické platformy zamě-
řená na posílení funkčnosti, budování vnitřní struk-
tury, personálního zajištění, zapojení do národních 
i evropských struktur a plnění odborně příslušných 
cílů Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 
2012-2020. Informační a propagační činnost slou-
žící k propagaci cílů, aktivit a výsledků práce platfor-
my, včetně zajištění přenosu informací mezi vědou, 
výzkumem a podnikatelskou praxí s důrazem na 
využívání biopaliv. Toho by mělo být dosaženo pro-
střednictvím zlepšené spolupráce a informovanosti 
mezi jednotlivými aktéry daného sektoru, s cílem do-
sáhnout co nejefektivnějšího využití vynakládaných 
prostředků a rychlé implementace dosažených vý-
sledků do praxe.

Předmět dotace:
a) mzdové náklady vztažené k pracovníkům vyko-

návajícím koordinační a administrativní činnosti,
b) náklady týkající se zabezpečení a provozu 

(zejména: nájmy kancelářských prostor, teleko-
munikační služby, cestovní náklady tuzemské 
a zahraniční),

c) náklady vztažené k informačním, propagačním 
a vzdělávacím činnostem, s výjimkou nákladů na 
vědecko-výzkumnou činnost (zejména: inzerce v 
odborném tisku vztažená k propagaci akcí a výstu-
pů odborných činností, vytváření, provoz a udržo-
vání webových stránek, publikační činnost zajiš-
ťující šíření informací o výsledcích dosažených 
v rámci jednotlivých aktivit, autorské a licenční 
poplatky, organizace kulatých stolů a seminářů, 
pořádání konferencí sloužících k prezentaci dosa-
žených výsledků a k výměně poznatků z odborné 
i organizační oblasti, příprava a podpora projek-
tů sloužících k aktivnímu zapojení veřejnosti do 
činností realizovaných v souladu s obecnými cíli 
platformy, zpracování analýz a průzkumů potřeb-
ných pro realizaci cílů platformy a plnění odborně 
příslušných cílů Akčního plánu pro biomasu v ČR 
na období 2012-2020),

d) náklady jednání orgánů ČTP.

Subjekt:
odpovědný koordinátor a sekretariát platformy uve-
dený ve stanovách platformy.

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

Výše dotace: 
do výše 100% prokázaných nákladů, celková výše 
podpory může být maximálně 750 000 Kč na jeden 
subjekt.

Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C,
b) doklad o registraci žadatelského subjektu,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele 

(smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní 
výpis předmětného účtu apod.),

d) stanovy žadatele a stanovy technologické plat-
formy, ze kterých je patrná úloha žadatele 
v technologické platformě,

e) doložení seznamu účastníků technologické plat-
formy,

f) předpokládané náklady podle tabulky v části C.

Podmínky pro rozhodnutí:
a) žadatel je povinen předložit přehled vynalo-

žených nákladů podle tabulky v části C spo-
lu s  doklady pro čerpání dotace na příslušné 
oddělení AZV do 28. června 2013 za měsíce 
I., II., III., IV., V. a VI., do 6. prosince 2013 za 
měsíce VII., VIII., IX., X., XI. a  XII. roku 2013. 
Současně s předloženými doklady pro čerpání 
dotace žadatel předloží oddělení AZV ke kontro-
le oprávněnosti uvolňování dotace v uvedených 
termínech i kopie příslušných dokumentů, jako 
jsou pracovní výkazy, smlouvy, objednávky, ces-
tovní příkazy, zprávy z pracovních cest, prezenč-
ní listiny apod.,

b) žadatel je povinen předávat informace poskytující 
zpětnou vazbu pro výzkum a zajistit přenos know-
-how do praxe, a to zejména doporučení týkající 
se potřeb cílových skupin (pěstitelé a zpracova-
telé biomasy, výrobci biopaliv, veřejnost, atd.). 
Zároveň je povinen předávat tyto informace 
v elektronické podobě a to čtvrtletně, do pěti dnů 
po skončení kalendářního měsíce března, červ-
na, září a listopadu na příslušný odbor MZe,

c) žadatel je povinen zasílat gesčnímu odboru MZe 
průběžnou informaci o činnosti za období I., II., 
III., IV., V., VI., a to v termínu do 28. června 2013,

d) závěrečnou zprávu (vyhodnocení) o činnosti 
a o čerpání dotace v roce 2013 je žadatel povi-
nen zaslat příslušnému gesčnímu odboru MZe 
do 6. prosince 2013.
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Zhodnocení účinnosti: 
zpracuje MZe dle znění předmětu dotace.

10.E.c. Podpora České technologické platfor-
my pro ekologické zemědělství

Účel:
podpora činnosti technologické platformy za-
měřená na posílení funkčnosti, budování vnitřní 
struktury, personálního zajištění a zapojení do ná-
rodních i evropských struktur, a plnění odborně 
příslušných cílů Akčního plánu ekologického ze-
mědělství na roky 2011- 2015. Informační a pro-
pagační činnost sloužící k propagaci cílů, aktivit 
a výsledků práce platformy, včetně zajištění pře-
nosu informací mezi vědou, výzkumem a zeměděl-
skou a podnikatelskou praxí z oblasti ekologické-
ho zemědělství a produkce.

Předmět dotace:
a) mzdové náklady vztažené k pracovníkům 

vykonávajícím koordinační a administrativní 
činnosti,

b) náklady týkající se zabezpečení a provozu 
(zejména: nájmy kancelářských prostor, tele-
komunikační služby, cestovní náklady tuzem-
ské a zahraniční),

c) náklady vztažené k informačním, propagačním 
a vzdělávacím činnostem, s výjimkou nákladů 
na vědecko-výzkumnou činnost (zejména: 
inzerce v odborném tisku vztažená k propa-
gaci akcí a výstupů odborných činností, vytvá-
ření, provoz a udržování webových stránek, 
publikační činnost zajišťující šíření informací 
o výsledcích dosažených v rámci jednotlivých 
aktivit, autorské a licenční poplatky, organiza-
ce kulatých stolů a seminářů, pořádání kon-
ferencí sloužících k prezentaci dosažených 
výsledků a k výměně poznatků z odborné 
i organizační oblasti, příprava a podpora pro-
jektů sloužících k aktivnímu zapojení veřej-
nosti do činností realizovaných v souladu 
s obecnými cíli platformy, zpracování analýz 
a průzkumů potřebných pro realizaci cílů plat-
formy a plnění odborně příslušných cílů Akč-
ního plánu ekologického zemědělství na roky 
2011- 2015),

d) náklady jednání orgánů ČTP.

Subjekt:
odpovědný koordinátor a sekretariát platformy 
uvedený ve stanovách platformy.

Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestič-
ní).

Výše dotace:
do výše 100% prokázaných nákladů, celková výše 
podpory může být maximálně 1 250 000 Kč na 
jeden subjekt.

Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C,
b) doklad o registraci žadatelského subjektu,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele 

(smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní 
výpis předmětného účtu apod.),

d) stanovy žadatele a stanovy technologické 
platformy, ze kterých je patrná úloha žadatele 
v technologické platformě,

e) doložení seznamu účastníků technologické 
platformy,

f) předpokládané náklady podle tabulky v části 
C.

Podmínky pro rozhodnutí:
a) žadatel je povinen předložit přehled vynalo-

žených nákladů podle tabulky v části C spolu 
s  doklady pro čerpání dotace na příslušné 
oddělení AZV do 28. června 2013 za měsíce 
I., II., III., IV., V. a VI., do 9. prosince 2013 
za měsíce VII., VIII., IX., X., XI. a  XII. roku 
2013 Současně s předloženými doklady pro 
čerpání dotace žadatel předloží oddělení AZV 
ke kontrole oprávněnosti uvolňování dotace 
v uvedených termínech i kopie příslušných 
dokumentů, jako jsou pracovní výkazy, smlou-
vy, objednávky, cestovní příkazy, zprávy z pra-
covních cest, prezenční listiny apod.,

b) žadatel je povinen předávat informace posky-
tující zpětnou vazbu pro výzkum a zajistit 
přenos know-how do praxe, a to zejména 
doporučení týkající se potřeb cílových skupin 
(ekologičtí zemědělci, veřejnost). Zároveň je 
povinen předávat tyto informace v elektro-
nické podobě a to čtvrtletně, do pěti dnů po 
skončení kalendářního měsíce března, červ-
na, září a listopadu na příslušný odbor Mze,

c) žadatel je povinen zasílat gesčnímu odbo-
ru MZe průběžnou informaci o činnosti za 
období I., II., III., IV., V., VI., a to v termínu do 
28. června 2013,  

d) závěrečnou zprávu (vyhodnocení) o činnos-
ti a o čerpání dotace v roce 2013 je žadatel 
povinen zaslat příslušnému gesčnímu odboru 
MZe do  31. prosince 2013.

Zhodnocení účinnosti:
zpracuje MZe dle znění předmětu dotace.
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13. Podpora zpracování zemědělských 
produktů a zvyšování konkurence-
schopnosti potravinářského a krmi-
vářského průmyslu 

13.C. Podpora zpracování zemědělských 
produktů a zvyšování konkurence-
schopnosti potravinářského průmyslu

Účel:
Zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů, 
zvyšování konkurenceschopnosti potravinářských 
podniků, hlavně s ohledem na jakost, nezávadnost 
a dohledatelnost výrobků. Zabezpečení funkčnosti 
a účinnosti jakostních systémů  (včetně Integrované 
prevence a omezování znečištění).

Předmět dotace: 
dotaci lze poskytnout pro:
a) modernizace výrobních zařízení,
b) zavádění nových technologií,
c) zlepšení a racionalizaci postupů zpracování 

zemědělských produktů,
d) investice ke zlepšování a monitorování kvality 

potravinářských výrobků, 
e) zavádění technologií šetrných k životnímu pro-

středí,
f) zavádění technologií souvisejících s dohledatel-

ností  potravinářských výrobků. 

Subjekt: 
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, jehož  podíl tržeb z vlastní vý-
roby potravin je vyšší než 50 % ku tržbám za prodej 
vlastních výrobků a služeb (řádek 05, výkaz zisku 
a ztrát) a který zaměstnává více než 250 osob nebo 
jeho roční obrat převyšuje 50 mil. EUR  a méně 
než 750 osob  nebo jehož roční obrat je nižší než 
200 mil. EUR.

Forma dotace:
Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného a ne-
hmotného  majetku.

Výše dotace:
do 25 % prokazatelně vynaložených nákladů dle 
předloženého projektu.
Minimální hodnota nákladů projektu je 1 mil. Kč 
a maximální hodnota nákladů projektu je 60 mil. Kč.  
 
Zhodnocení účinnosti: 
počet uskutečněných projektů.

Obsah žádosti: 
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C,

b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k před-
mětu podpory,

c) doklad o vedení (popř. zřízení) běžného účtu 
žadatele,

d) základní ekonomické informace žadatele:
 - účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty 

a přílohu) za předchozí tři uzavřená účetní obdo-
bí, včetně zprávy auditora, pokud byly účetní 
závěrky ověřeny auditorem,

 - daňová přiznání (potvrzená finančním úřadem) 
včetně všech příloh předložených finančnímu 
úřadu za poslední tři účetně uzavřené roky,

e) doklad žadatele o oznámení zahájení výroby 
potravin orgánu dozoru (§ 3 odst. 1 písm. i) 
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabá-
kových výrobcích a o změně a doplnění někte-
rých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů), 

f) rozpis reálných nákladů projektu podle tabulky 
v části C,

g) podnikatelský projekt obsahující soubor opat-
ření nutných k  provedení technických opatře-
ní  podle tabulky v části  C, včetně odůvodnění 
přínosu navržených investic vzhledem k účelu 
dotačního programu, 

h) údaje o velikosti podniku podle tabulky v části C,
i) čestné prohlášení, že podnik má na zabezpeče-

ní projektu finanční krytí – tabulka v části C,
j) čestné prohlášení, že zpracování, které je před-

mětem žádosti o dotaci, se netýká výrobků ze 
třetích zemí a že projektem nejsou porušována 
omezení daná opatřeními společných tržních 
organizací EU pro zemědělské výrobky - tabulka 
v části C,

k) čestné prohlášení, že na projekt je použita pou-
ze podpora z DP – 13.C., tj. projekt nebude 
spolufinancován z jiných státních zdrojů, nebo 
fondů Evropské unie,

l) čestné prohlášení, že žadatel bude hospoda-
řit s dotovaným majetkem minimálně 5 let od 
poskytnutí dotace, 

m) doklad o vlastnictví pozemků či nemovitostí (tj. 
výpis z katastru nemovitostí), kterých se projekt  
týká podle katastrálního úřadu ne starší 3 měsí-
ců k datu podání žádosti; v případě realizace 
projektu v pronajatém objektu/pozemku ješ-
tě nájemní smlouvu na dobu nejméně 5 let od 
ukončení realizace projektu, 

n) písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí či 
pozemků vztahujících se k projektu s realizací 
projektu na dobu nejméně 5 let od ukončení 
realizace projektu, ne starší 3 měsíců k datu 
podání žádosti,

o) potvrzení příslušného dozorového orgánu (SVS, 
SZPI) ne starší  3 měsíců k datu podání žádosti 
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podle tabulky v části C, že žadatel splňuje mini-
mální standardy uvedené v části D,

p) elektronická kopie dokumentů uvedených 
v bodu a-o)

Podmínky do rozhodnutí: 
a) žadatel odevzdá osobně na MZe gesčnímu 

odboru do 1.11.2013 soupis účetních dokladů 
podle tabulky č. 48 o skutečně vynaložených 
a uhrazených nákladech za období od podání 
žádosti do 31.10.2013 včetně dvou souborů 
účetních dokladů, tj. soubor faktur a odpovída-
jících bankovních výpisů vztahujících se k pod-
porované investici (1x originály nebo ověřené 
kopie + jednu kopii v samostatných složkách), 
nebo (dvě kopie v samostatných složkách 
+ originály k nahlédnutí a ověření),

b) dokumenty uvedené v písm. a) poskytne žada-
tel též v elektronické podobě

c) minimální hodnota fakturované položky je 
10 000 Kč,

d) platby provedené v zahraniční měně se převe-
dou kurzem ČNB platným v den platby, který je 
uveden ve výpisu z účtu,

e) žadatel bude hospodařit s dotovaným majet-
kem minimálně 5 let od poskytnutí dotace. Za 
neplnění této podmínky se nepovažuje likvidace 
předmětu dotace v důsledku živelné pohromy,

f) investice musí zahrnovat pouze zpracovávání  *) 
zemědělského produktu  **).

13.D. Podpora zpracování zemědělských 
produktů a zvyšování konkurence-
schopnosti krmivářského průmyslu 

Účel:
Zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů, 
zvyšování konkurenceschopnosti krmivářských pod-
niků, na evropském trhu, hlavně s ohledem na jakost, 
nezávadnost a dohledatelnost výrobků. Zabezpečení 
funkčnosti a účinnosti jakostních systémů  (včetně In-
tegrované prevence a omezování znečištění).

Předmět dotace:
dotaci lze poskytnout pro:
a) modernizace výrobních zařízení,
b) zavádění nových technologií,
c) zlepšení a racionalizaci postupů zpracování 

zemědělských produktů,
d) investice ke zlepšování a monitorování kvality 

výrobků,
e) zavádění technologií šetrných k životnímu pro-

středí,

f) zavádění technologií souvisejících s dohleda-
telností  krmivářských výrobků.

Subjekt: 
registrovaný výrobce hotových krmiv pro zvířata po-
skytující potraviny podle zákona č. 91/1996 Sb., 
o krmivech, ve znění pozdějších předpisů,  jehož 
podíl tržby za prodej krmiv (řádek 05, část výroba 
krmiv, výkaz zisku a ztrát) ku tržbám za prodej vlast-
ních výrobků a služeb (řádek 05, výkaz zisku a ztrát) 
je vyšší než 50 % a který zaměstnává více než 250 
osob nebo jeho roční obrat převyšuje 50 mil. EUR  
a méně než 750 osob nebo jehož roční obrat je 
nižší než 200 mil. EUR.
 
Forma dotace:
Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného a ne-
hmotného  majetku.

Výše dotace:
25 % prokazatelně vynaložených nákladů dle 
předloženého projektu max. do  200000 EUR 
na subjekt a projekt (pro přepočet hodnoty podpo-
ry z EUR na Kč se použije měnový kurz Evropské 
centrální banky platný pro den vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace).
Dotace je poskytována v souladu s nařízením Komi-
se (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 
o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu 
de minimis (Úř. věst. L 379, 28. 12. 2006).                            
 
Zhodnocení účinnosti: 
počet uskutečněných projektů.

Obsah žádosti: 
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C,
b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu 

k předmětu podpory,
c) doklad o vedení (popř. zřízení) běžného účtu 

žadatele,
d) základní ekonomické informace žadatele:
 - účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztrá-

ty a přílohu) za předchozí tři uzavřená účetní 
období, včetně zprávy auditora, pokud byly 
účetní závěrky ověřeny auditorem,

 - daňová přiznání (potvrzená finančním úřadem) 
včetně všech příloh předložených finančnímu 
úřadu za poslední tři účetně uzavřené roky,

e) doklad o registraci výroby krmiv (§ 5 zákona 
č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozděj-
ších předpisů),

f) rozpis reálných nákladů projektu podle tabulky 
v části C,

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
* )  bod 7 pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007-2013 (Úřední věstník 2006/C 319/01). 
** ) bod 6 pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007-2013  (Úřední věstník 2006/C 319/01).
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g) podnikatelský projekt obsahující soubor opat-
ření nutných k  provedení technických opatře-
ní  podle tabulky v části  C, včetně odůvodnění 
přínosu navržených investic vzhledem k účelu 
dotačního programu, 

h) údaje o velikosti podniku podle tabulky v části C,
i) čestné prohlášení, že podnik má na zabezpeče-

ní projektu finanční krytí – tabulka v části C,
j) čestné prohlášení, že zpracování, které je předmě-

tem žádosti o dotaci, se netýká výrobků ze třetích 
zemí a že projektem nejsou porušována omezení 
daná opatřeními společných tržních organizací EU 
pro zemědělské výrobky - tabulka v části C,

k) čestné prohlášení, že na projekt je použita pou-
ze podpora z DP – 13.D., tj. projekt nebude 
spolufinancován z jiných státních zdrojů, nebo 
fondů Evropské unie,

l) čestné prohlášení, že žadatel bude hospoda-
řit s dotovaným majetkem minimálně 5 let od 
poskytnutí dotace,

m)  čestné prohlášení k obdržené podpoře de mini-
mis - tab. v části C,

n) doklad o vlastnictví pozemků či nemovitos-
tí (tj. výpis z katastru nemovitostí), kterých se 
projekt  týká podle katastrálního úřadu ne starší 
3 měsíců k datu podání žádosti; v případě rea-
lizace projektu v pronajatém objektu/pozemku 
ještě nájemní smlouvu na dobu nejméně 5 let od 
ukončení realizace projektu, 

o) písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí či 
pozemků vztahujících se k projektu s realizací 
projektu na dobu nejméně 5 let od ukončení 
realizace projektu, ne starší 3 měsíců k datu 
podání žádosti,

p) potvrzení příslušného dozorového orgánu (SVS, 
SZPI, ÚKZUZ) ne starší 3 měsíců k datu podání 
žádosti podle tabulky v části C, že žadatel splňu-
je minimální standardy uvedené v části D, 

q) elektronická kopie dokumentů uvedených 
v bodu a-p)

Podmínky do rozhodnutí: 
a) žadatel odevzdá osobně na MZe gesčnímu 

odboru do 1.11.2013 soupis účetních dokladů 
podle tabulky č. 56 o skutečně vynaložených 
a uhrazených nákladech za období od podání 
žádosti do 31.10.2013 včetně dvou souborů 
účetních dokladů, tj. soubor faktur a odpovída-
jících bankovních výpisů vztahujících se k pod-
porované investici (1x originály nebo ověřené 
kopie + jednu kopii v samostatných složkách), 
nebo (dvě kopie v samostatných složkách + ori-
ginály k nahlédnutí a ověření),

b) dokumenty uvedené v písm. a) poskytne žadatel 
též v elektronické podobě,

c) minimální hodnota fakturované položky je 
10 000 Kč, 

d) platby provedené v zahraniční měně se převe-
dou kurzem ČNB platným v den platby, který je 
uveden ve výpisu z účtu,

e) žadatel bude hospodařit s dotovaným majet-
kem minimálně 5 let od poskytnutí dotace. 
Za neplnění této podmínky se nepovažuje lik-
vidace předmětu dotace v důsledku živelné 
pohromy,

f) investice musí zahrnovat pouze zpracovávání *) 

zemědělského produktu **).

15. Podpora mimoprodukčních funkcí 
rybníků   

Účel: 
částečná kompenzace újmy rybářským subjektům 
vzniklé zajišťováním  vodohospodářských a celospo-
lečenských funkcí rybníků.

Předmět dotace: 
rybník plnící rozhodnutí vodoprávních úřadů, či or-
gánů ochrany přírody nebo zajišťující veřejný zájem 
s výměrou nad 5 ha.

Subjekt:  
podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající 
v zemědělské výrobě.

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

Výše dotace:  
do 1 000 Kč/1 ha katastrální plochy rybníka za: 

a) nařízené vodohospodářské funkce rybníků 
zajišťované manipulací s vodou
1.  akumulace vody v krajině 
2.  retenční účinek při povodních 
3. zajišťování sportovních a rekreačních účelů
4.  zlepšování jakosti povrchových vod svými 

dočišťovacími účinky    
             

b)   péče o rybniční fond ve veřejném zájmu
 5. odstraňování sedimentu z loviště  

   
c)   nařízená péče o životní prostředí

6. zachování přirozeného litorálního pásma 
a mokřadů  

7. omezení vysazování amura orgány ochrany 
přírody  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
* )  bod 7 pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007-2013 (Úřední věstník 2006/C 319/01). 
** ) bod 6 pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007-2013  (Úřední věstník 2006/C 319/01).
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8.  omezení krmení ryb krmnými směsmi 
a ostatními krmivy

9.  omezení aplikace minerálních a organic-
kých hnojiv  

10. další omezení na základě rozhodnutí orgá-
nů ochrany přírody 

Poznámka: 
minimální výměra každého podporovaného rybníka 
musí být větší než 5 ha. Plnění výše uvedených pod-
mínek 1 – 10 lze sčítat a násobit plochou každého 
podporovaného rybníka. V případě žádosti o dota-
ci za odstraňování sedimentu z loviště lze vydat roz-
hodnutí o poskytnutí dotace až na základě fyzické 
kontroly stavu odstranění sedimentu z loviště a to 
nejpozději do 8.11.2013. Pro účel kontroly vyznačí 
žadatel o dotaci loviště tyčemi nebo bójkami. 
Dotace se neposkytne na rybník, který je v daném 
roce v rekonstrukci, nebo na který byla v daném 
roce poskytnuta dotace z programu 129 130 – 
Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybní-
ků a výstavby vodních nádrží.

Obsah žádosti: 
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru 

v části C,
b) doklad o registraci podnikání ve vztahu k před-

mětu dotace, 
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele 

(smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní 
výpis předmětného účtu apod.),

d) doklad o vlastnictví rybníka podle katastrálního 
úřadu, nebo dle bodu e),

e) v případě pronájmu nájemní smlouva, případně 
jiný doklad osvědčující oprávnění k užívání ryb-
níka,

f) kopie rozhodnutí vydaných vodoprávními úřa-
dy, nebo orgány ochrany přírody dle jednotli-
vých rybníků,

g) v případě žádosti o dotaci na odstraňování 
sedimentu z loviště plán výlovu a napouštění 
předmětných rybníků,

h) vyplněné tabulky v části C

Zhodnocení účinnosti: 
výměra rybníků zajišťujících celospolečenské funk-
ce (zpracuje MZe).

Zásady nabývají účinnosti dnem podpisu.

V Praze  dne   5. března 2013   
    

    ministr zemědělství
                                                    Ing. Petr Bendl       
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ORGANIZAČNÍ POKYNY

Závazný postup pro předkládání žádostí o poskytnutí 
dotace, kompetence pro poskytnutí dotace a kom-
petence pro rozhodnutí o poskytnutých dotacích

1. Žádost o dotace, včetně textové informace, hod-
notící činnost, na kterou je požadována, musí 
být zpracována samostatně za každý dotační  
program a předmět dotace, resp. za každou 
sazbu předmětu dotace (výjimku tvoří program 
10.D., kde žadatel podává jednu společnou 
žádost na všechny uvedené předměty dotace 
a program 10.E., kde žadatel podává samo-
statnou žádost na každý podprogram. Žadatel 
svým podpisem potvrzuje, že všechny informa-
ce uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné, a že 
si je vědom právních následků, které v důsled-
ku uvedení nepravdivých a neúplných informací 
mohou nastat. Dále svým podpisem potvrzuje, 
že se podrobně seznámil se Zásadami.

2. Žádost předkládá žadatel o dotaci ve dvojím 
vyhotovení na příslušném oddělení AZV s výjim-
kou dotačních programů  8.B), 8.E), 8.F) a 15., 
které předkládá v jednom vyhotovení.

3. Příslušné  oddělení AZV přijatou žádost zaevi-
duje.

4. Příslušné oddělení AZV prověří žádost z hledis-
ka formální správnosti  v souladu se Zásadami.

5. Vedoucí příslušného oddělení AZV se písemně 
vyjádří k žádosti  z hlediska formální správnosti, 
sdělí další podstatné skutečnosti pro poskytnutí 
nebo neposkytnutí dotace.

6. Příslušné oddělení AZV si ponechá jedno vyho-
tovení žádosti. Druhé vyhotovení – originál 
žádosti, s výjimkou dotačního programu 8.B), 
8.E), 8.F) a 15. zašle s písemným stanoviskem 
podle bodu 5, gesčnímu útvaru MZe odpověd-
nému za dotační program.

7. Poskytnutí dotace je v kompetenci MZe, s výjim-
kou dotačního programu  8.B), 8.E), 8.F) a 15. 
Tuto dotaci přiznává příslušné oddělení AZV, 
na základě sazby, jejíž výši stanoví gesční útvar 
MZe dle celkových skutečně uplatněných poža-
davků. 

8. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydá ředitel pří-
slušného gesčního útvaru. Pouze u dotačních 
programů 8.B), 8.E), 8.F) a 15., vydá rozhodnu-
tí vedoucí příslušného  oddělení AZV.

9. Čerpání prostředků je možné od data vydání roz-
hodnutí. U dotačních programů se stanovenou 
sazbou jsou  finanční prostředky  poukazovány 

na  účty  příjemců dotace na základě rozhod-
nutí. U ostatních dotačních programů je čerpání 
prostředků podmíněno předložením dokladů, 
kterými se prokazují náklady, na příslušné oddě-
lení AZV. U dotačního programu 9.E., 9.F., 9.I., 
13. je čerpání prostředků podmíněno předlože-
ním dokladů gesčnímu odboru MZe.

10. Útvar plateb MZe před poukázáním finančních 
prostředků rozhodnutí zkontroluje z hlediska 
úplnosti a správnosti údajů plynoucích ze Zásad 
a ve vztahu k údajům zaznamenaných v přísluš-
ném software.



36

Část C.
Vzory formulářů

Žadatel zpracuje žádost o dotaci dle následujícího závazného vzoru :
I. Vzor žádosti o poskytnutí dotace MZe, dle Zásad v roce 2013

Identifikační údaje

 53  

Část C. 
Vzory formulářů 

Žadatel zpracuje žádost o dotaci dle následujícího závazného vzoru : 
I. Vzor žádosti o poskytnutí dotace MZe, dle Zásad v roce 2013 

Identifikační údaje 
1. Podací místo  2. Reg. č. žádosti 

 
 3. Otisk prezentačního razítka 

podacího místa 
     

4. Číslo listu 
 

 5. Celkový počet listů  6. Datum a hodina přijetí 
 

  

     

7. Rozhodující útvar 
 

 8. Reg. č. žádosti 
 

 9. Datum (a hodina) přijetí 

Žadatel 
10. Resort 
 

 11. Kód 
žadatele 

 12. Datum narození 
(FO) 

 

 13. Rodné číslo (FO) 
 

 14. IČ 

     

15. Titul před (FO) 
 

 16. Příjmení žadatele (FO) 
 

 17. Jméno žadatele (FO)  18. Titul za (FO) 

         

19. Obchodní jméno právnické osoby, dle výpisu z obchodního rejstříku (PO) 
 

         

20. Titul před (PO) 
 

 21. Příjmení zástupce právnické osoby 
(PO) 

 22. Jméno zástupce právnické osoby 
(PO) 

 23. Titul za (PO) 

         

24. Obec (město) 
 

 25. Část obce  26. Číslo domovní 

     

27. Městská část  28. Ulice  29. Číslo orientační 
 

         

30. PSČ 
 

 31. Telefon – pevný  32. Telefon – mobilní  33. Fax 

         

34. Okres 
 

 35. Emailová adresa 

         

36. Název správce daně (Finanční úřad)  37. Plátce DPH*) 

A         N 

 37a. Datová schránka*) 

A         N 

Adresa pro doručování 
38. Obchodní jméno právnické osoby 
 

         

39. Titul před  
 

 40. Příjmení (zástupce právnické os.)  41. Jméno (zástupce právnické os.)  42. Titul za  

       

43. Obec (město) 
 

 44. Ulice  45. Číslo domu 

         

46. PSČ 
 

 47. Telefon – pevný  48. Telefon – mobilní  49. Fax 

Bankovní spojení 
50. Název banky 
 

 51. Číslo účtu žadatele  52. Kód banky  53. Specifický symbol 

Místo podnikání (podle převažující činnosti ve vztahu k účelu dotace) 
54. Ulice 
 

 55. Číslo 
domu 

 56. Obec  57. Okres 

         

58. V 59. Dne 60. Podpis žadatele (FO)  
nebo podpis(y) statutárního 
orgánu (PO) 

61. Otisk razítka žadatele 
 

    

62. V 63. Dne    

     

64. Ověřil a převzal    

*) hodící se zakroužkujte 
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

č i n n o s t                    r o k   z a h á j e n í

1.  ............................................................................................................................................

2.  ............................................................................................................................................

3.  ............................................................................................................................................

4.  ............................................................................................................................................

5.  ............................................................................................................................................

6.  ............................................................................................................................................

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti včetně tabulek jsou úplné a pravdivé, že jsem neobdr-
žel v příslušném roce na činnost nebo na předmět, pro který je požadována dotace úvěr s podporou PGRLF 
nebo dotaci či finanční příspěvek z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo do-
taci z rozpočtu územního samosprávného celku.

Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu není subjektem, se kterým bylo zahájeno insolvenční řízení 
podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů, případně není v likvidaci. Dále v případě, že žadatelem je společnost s omezeným ručením 
vlastníků nebo společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti prohlašuji, že 
nedošlo ke ztrátě více než poloviny zapsaného kapitálu nebo ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu 
za posledních 12 měsíců.

Jsem si vědom právních následků, které v důsledku nepravdivých a neúplných informací mohou nastat. 
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se Zásadami, kterými se stanovují podmínky 
pro poskytování dotací Ministerstvem zemědělství pro rok 2013.
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Čestné prohlášení

Žadatel na základě znění zákona č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

čestně prohlašuje, že:

1. dle § 14, odstavce 3, písmena e, bodu 2 zákona

- neexistují osoby s podílem v osobě žadatele.

 (v opačném případě doloží tyto informace dle platného znění zákona č. 171/2012 Sb.)

2. dle § 14, odstavce 3, písmena e, bodu 3 zákona

- neexistují osoby, v nichž má (žadatel) podíl. 

 (v opačném případě doloží tyto informace dle platného znění zákona č. 171/2012 Sb.)

3. dle § 14, odstavce 3, písmena e, bodu 4 zákona

- neexistují osoby, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podni-
kání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán 
mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných 
podmínek.

 (v opačném případě doloží tyto informace dle platného znění zákona č. 171/2012 Sb.)

Poznámka: Vyplňuje pouze PO!
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 1 

Dotační program  1.D.

Podpora včelařství

Počet zazimovaných včelstev:  ............................................... včelstev

Sazba dotace:  .................................................................... Kč

Požadavek na dotaci celkem: ................................................. Kč
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 2 

Dotační program  1.I.

Vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, 
vinicích a ve školkách

Identifikace pozemků podle potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských 
vztahů, na kterých bude vybudována kapková závlaha:

Čtverec/ blok / díl / výměra v ha na 2 des. místa

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

Počet ha vybudované kapkové závlahy na 2 desetinná místa :

ovocné sady  ...................................................................... ha

chmelnice  .......................................................................... ha

vinice  ................................................................................ ha

školky  ............................................................................... ha

Sazba dotace  ..................................................................... Kč

Požadavek na dotaci celkem :  ............................................... Kč 

Číslo parcely podle katastru nemovitostí

ve vztahu k příslušnému bloku a dílu                                       

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Žadatel uvede, o jakou školku se jedná  ..........................................................................................



41

Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 3 

Dotační program  1.R.

Identifikace pozemku podle potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy dle uživatelských 
vztahů: 

Čtverec/blok/díl.....................................................výměra bloku/dílu ............... v ha na 2 des. místa                    
(větší počet parcel uvést v příloze)

Celkem osázená plocha:  .......................................................................výměra v ha na 2 des. místa  

Sazba dotace na 1 ha ovocných sadů:  ......................................................................................Kč 

Požadavek na dotaci celkem:  ...................................................................................................Kč

Číslo parcely dle KN ve vztahu k příslušnému bloku a dílu, na které bude provedena

restrukturalizace ovocných sadů:  .................................................................................................

(větší počet parcel uvést v příloze)
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 4 

Příloha k žádosti dotačního programu 

1.R.

Ovocný druh: ….................………  počet ha na dvě des. místa:    .....................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Charakteristika lokality (nadmořská výška, expozice pozemku, svažitost, půdní druh): 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Typ výsadby a pěstební technologie (např. odrůdy, spon, tvar, integrovaný systém): 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Potvrzení ÚKZÚZ o uznání předmětné sadby: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Potvrzení SISPO o použití povolených odrůd a dodržení limitů těžkých kovů v půdě,  uvedených v části D 
Zásad u programu 1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Odborné posouzení záměru (ÚKZÚZ), potvrzení o vhodnosti lokality z hlediska výskytu karanténních orga-
nismů (SRS):

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 5 

Dotační program  2.A.

Udržování a zlepšování genetického potenciálu
vyjmenovaných hospodářských zvířat

Předmět dotace x) : ......................................................................................................................

(uvést číslo a název)

................................................................................................................................................

Počet :   ....................................................................................................................................

Sazba dotace v Kč  .............................................................. Kč

Požadavek na dotaci celkem :  ............................................... Kč 

Předmět dotace xx) :  ....................................................................................................................

(uvést číslo a název)

................................................................................................................................................

Výše dotace:  ...................................................................... %

Požadavek na dotaci celkem:  ................................................ Kč

(v případě, že bude požadována dotace na více předmětů dotace, je nutné předložit žádost samostatně pro 
každý předmět dotace).
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
x)   v případě sazbové dotace
xx)  v případě podílové dotace
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 6 

Dotační program  3.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

3.a. Biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin

Plodina:
Škodlivý organismus:
Použité bioagens nebo biopreparát: 
Výměra (v ha, skleníky v m2): 
Celková spotřeba bioagens nebo biopreparátu:
Náklady příslušného roku vynaložené na nákup bioagens nebo biopreparátu,  (plátci DPH uvedou částku 
bez této daně!):                    
                                …………………………… Kč
Výše dotace:    
u zeleninových druhů okurka, rajče a paprika pěstovaných ve skleníku:    do 70 %
(maximálně však u okurek 185148 Kč/ha, rajčat 107832 Kč/ha, paprik 73580 Kč/ha),
u polních plodin řepka olejka, kukuřice a slunečnice:      do 25 %
(maximálně však u řepky 349 Kč/ha, kukuřice 473 Kč/ha, slunečnice 145 Kč/ha),  
 u okrasných rostlin:           do 40 %
(bude administrováno v režimu „de minimis“). 
       
Požadavek na dotaci celkem: …………. ………Kč  
První rok pětiletého závazku na používání biologické ochrany rostlin:
Pro každý druh zeleniny a skupinu polních plodin (výši dotace) je třeba předložit samostatnou tabulku, v pří-
padě okrasných rostlin předložit jen jednu tabulku !
V případě většího množství druhů plodin se stejnou výší dotace je třeba dodat jak vyplněnou společnou 
tabulku za všechny plodiny, tak i vyplněné tabulky za každou plodinu zvlášť. 

Stanovisko Státní rostlinolékařské správy: 
Na základě kontroly (protokol č, ), provedené u žadatele dne ……………………….. potvrzuje Státní 
rostlinolékařská správa, pracoviště ………………..................................................……………………., 
že žadatel použil biologický prostředek ochrany rostlin účelně, hospodárně, v souladu se Seznamem re-
gistrovaných přípravků na ochranu rostlin pro daný rok, v souladu s etiketou přípravku a na ošetření plodiny 
uvedené v této tabulce. Systém biologické ochrany nebyl žádným nevhodným zásahem poškozen.

V………..............….dne…….......…razítko, jméno (tiskacími písmeny)  a podpis ………………..........……. 



45

Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 7 

Dotační program  3.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

3.a.  Biologická ochrana rostlin jako náhrada chemické ochrany

Čestné prohlášení žadatele k obdržené podpoře de minimis1)

Prohlašuji, že ke dni podpisu tohoto prohlášení jsem v rozhodném období (rozumí se současné a dvě před-
chozí účetní období 2)*

 - neobdržel žádné podpory de minimis;
 - obdržel podpory de minimis ve výši:

Podpora
poskytnutá
dle nařízení

Komise (ES) č.

Datum poskytnutí 
podpory 

de minimis

Poskytovatel
podpory

Výše obdržené 
podpory (Kč)

Výše obdržené 
podpory (EUR)3) 

Prohlašuji, že touto podporou nepřesáhne souhrnná částka mnou obdržených podpor de minimis poskyt-
nutých dle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 v rozhodném období částku v Kč ekvivalentní k částce 
7 500 EUR a že touto podporou nepřesáhne souhrnná částka mnou obdržených podpor de minimis v roz-
hodném období částku v Kč ekvivalentní k částce 200 000 EUR.
Prohlašuji, že*
 - používám účetní období shodující se s kalendářním rokem;
 - používám účetní období - hospodářský rok (začátek hospodářského roku ……………,       
   konec hospodářského roku ……………);
 - nejsem účetní jednotkou.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé. Prohlašuji, že veškeré změ-
ny, které nastanou ve výše uvedených skutečnostech v období ode dne podpisu tohoto čestného prohlášení 
do data uvedeného v rozhodnutí o podpoře de minimis neprodleně písemně oznámím poskytovateli podpory. 

V……..........……….......…dne……………….....                         ....................……………………………………
čitelné jméno nebo název žadatele

podpis fyzické osoby nebo
statutárního orgánu právnické osoby

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
1)  Podpory poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu 
de  minimis; nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v pro-
dukčním odvětví zemědělských produktů; nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na 
podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
2)  Dle § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
3)  K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu poskytnutí podpory de minimis.
*   Nehodící se škrtněte.
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 8 

Dotační program  3.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

3.a.  Biologická ochrana rostlin jako náhrada chemické ochrany
(pro druhy uvedené v rozhodnutí Evropské komise)

Čestné prohlášení žadatele

o podporu na biologickou ochranu rostlin jako náhradu chemické ochrany
o přijetí závazku vyplývajícího z článku 39 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005

a rozhodnutí Evropské komise ke státní podpoře č. N 470/2007

Toto čestné prohlášení se vyplňuje jednorázově, vždy v prvním roce pětiletého závazku
Zavazuji se, že v období po sobě následujících pěti let, v případech, kdy bude nutné zasáhnout proti škod-
livým organizmům, přednostně využiji při vhodných podmínkách v porostu řepky olejky, kukuřice, slunečni-
ce, skleníkových rajčat, skleníkových okurek a (nebo) skleníkových paprik biologickou ochranu rostlin jako 
náhradu za ochranu chemickou.

V……..........……….......…dne……………….                          ....................……………………………………
čitelné jméno nebo název žadatele

podpis fyzické osoby nebo
statutárního orgánu právnické osoby

včetně razítka
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 9 

Dotační program  3.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

3.a.  Biologická ochrana rostlin jako náhrada chemické ochrany
(pro druhy uvedené v rozhodnutí Evropské komise)

Čestné prohlášení žadatele

o podporu na biologickou ochranu rostlin jako náhradu chemické ochrany
o přijetí závazku vyplývajícího z článku 39 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005

a rozhodnutí Evropské komise ke státní podpoře č. N 470/2007

ve vztahu k pětiletému závazku přijatému v roce ……… na základě článku 39
Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 a rozhodnutí Evropské komise ke státní

podpoře č. N 470/2007 

Toto prohlášení se vyplňuje pouze v případě, že biologická ochrana nebyla v daném roce ze závažného/
ných důvodů využita
Prohlašuji, že v roce ……….. nevyužil proti škodlivým organizmům v porostu  ani jedné z plodin uvedených 
v rozhodnutí Evropské komise (řepky olejky, kukuřice, slunečnice, skleníkových rajčat, skleníkových oku-
rek, skleníkových paprik) biologickou ochranu rostlin jako náhradu za ochranu chemickou z následujícího 
závažného/ých důvodu/důvodů:

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

V……..........……….......…dne……………….                          ....................……………………………………
čitelné jméno nebo název žadatele

podpis fyzické osoby nebo
statutárního orgánu právnické osoby

včetně razítka
Stanovisko Státní rostlinolékařské správy: 

Na základě kontroly, provedené u žadatele dne ……………………….. potvrzuje Státní rostlinolékařská 
správa, obvodní oddělení v ……………………………………., že důvody uvedené žadatelem odpovídají 
skutečnosti.

V……...................….dne…….......…razítko, jméno (tiskacími písmeny)  a podpis …........…………………. 
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 10 

Dotační program  3.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
3.b. Podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu ovocných 

plodin, révy a chmele se zaměřením na uchování zdravého genetického materiá-
lu v zájmu udržení biologické rozmanitosti odrůd na území České republiky

A)  Technický  izolát:  v izolátu se pěstuje (název druhu)  .................................................................

Výměra (v m2) …………………….…Počet matečných rostlin (v ks) ......................................................  

Úplné vlastní náklady příslušného roku vynaložené na předmět dotace .............................................Kč

Výše dotace:  do 80 % 

Požadavek na dotaci:  ..............................................................................................................Kč  

B) Prostorový  izolát: v izolátu se pěstují  matečné rostliny (zatrhnout)  ovoce, chmele, révy a podnoží révy 
Počet uznaných matečných rostlin velkého ovoce, chmele a  révy  odrůd uvedených v části D Zásad

Ve stupni E, SE ……………. Ks, sazba do 150 Kč, požadavek na dotaci  .........................................Kč 

Počet uznaných matečných rostlin drobného ovoce, vegetativních podnoží odrůd uvedených v části D 
Zásad

Ve stupni E ……………..ks, sazba do  20 Kč, požadavek na dotaci  ................................................Kč 

Požadavek na dotaci celkem  ....................................................................................................Kč

Souhlas  ÚKZÚZ  s počtem uznaných matečných rostlin odrůd uvedených v části D Zásad  a uvedených  
žadatelem v žádosti  (razítko a podpis ÚKZÚZ).

Potvrzujeme, že v  izolátu jsou dodržovány podmínky stanovené pro jeho provoz k udržení zdravotního stavu 
rostlin včetně příslušného testování (razítko a podpis SRS).

ÚKZÚZ SRS
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Tabulka č. 11 

Dotační program  3.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

3.b. Podpora prostorových a technických izolátů

Čestné prohlášení žadatele k obdržené podpoře de minimis1)

Prohlašuji, že ke dni podpisu tohoto prohlášení jsem v rozhodném období (rozumí se současné a dvě před-
chozí účetní období 2)*

 - neobdržel žádné podpory de minimis;
 - obdržel podpory de minimis ve výši:

Podpora
poskytnutá
dle nařízení

Komise (ES) č.

Datum poskytnutí 
podpory 

de minimis

Poskytovatel
podpory

Výše obdržené 
podpory (Kč)

Výše obdržené 
podpory (EUR)3) 

Prohlašuji, že touto podporou nepřesáhne souhrnná částka mnou obdržených podpor de minimis poskyt-
nutých dle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 v rozhodném období částku v Kč ekvivalentní k částce 
7 500 EUR a že touto podporou nepřesáhne souhrnná částka mnou obdržených podpor de minimis v roz-
hodném období částku v Kč ekvivalentní k částce 200 000 EUR.
Prohlašuji, že*
 - používám účetní období shodující se s kalendářním rokem;
 - používám účetní období - hospodářský rok (začátek hospodářského roku ……………,       
   konec hospodářského roku ……………);
 - nejsem účetní jednotkou.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé. Prohlašuji, že veškeré změ-
ny, které nastanou ve výše uvedených skutečnostech v období ode dne podpisu tohoto čestného prohlášení 
do data uvedeného v rozhodnutí o podpoře de minimis neprodleně písemně oznámím poskytovateli podpory. 

V……..........……….......…dne……………….....                         ....................……………………………………
čitelné jméno nebo název žadatele

podpis fyzické osoby nebo
statutárního orgánu právnické osoby

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
1)  Podpory poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu 
de  minimis; nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v pro-
dukčním odvětví zemědělských produktů; nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na 
podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
2)  Dle § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
3)  K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu poskytnutí podpory de minimis.
*   Nehodící se škrtněte.

Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 12 

Dotační program  3.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

3.c. Podpora testování množitelského materiálu
s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR

Předpokládané náklady  v roce 2013 ...................................... Kč

Výše dotace ........................................................................ %

Požadavek na dotaci ............................................................ Kč

................................................................................................................................................

(uvést plodinu či skupinu plodin)

................................................................................................................................................

(uvést název laboratoře, kde byly testy prováděny)
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 13 

Dotační program  3.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
3.d. Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abio-

tickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých 
zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, kořeninových rostlin, chmele, 
révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy a ovocných plodin

Název řešeného programu (programů) dle části D Zásad:  

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Předpokládané náklady na předmětný program (programy) v roce 2013:

................................................................................................................................................

Výše dotace:  ...................................................................... %

Požadavek na dotaci ............................................................ Kč

Žadatel souhlasí se zpřístupněním výsledků podporovaného programu pro veřejnost !
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 14 

Dotační program  3.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
3.e.  Prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru v uzavřených sadbo-

vých oblastech vymezených zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
osiva a sadby a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), 
ve znění pozdějších předpisů.

Území obce 
podle přílohy 

č. 2 zákona č. 
219/2003 Sb.

Pozemek
č. čtverce, 

bloku,
dílu

Výměra
v ha

Odrůda,
kategorie sadby, 

generace

Vysázeno
t

Číslo dokladu 
o uznání
sadby

Celkem

Sadba: nakoupená (doloženo daňovým dokladem, dokladem o uznání sadby, v případě dovozu číslem 
partie a návěskou)*)

 vlastní (doloženo dokladem o uznání sadby; v případě, že množitel není totožný s přihlašovate-
lem bude doloženo dokladem o uznání sadby a kopií faktury na licenční poplatky)*)

*) Nehodící se škrtněte!

Osázená plocha  .................................................................. ha

Sazba dotace:  .................................................................... Kč/ha

Požadavek na dotaci: ........................................................... Kč
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Tabulka č. 15 

Dotační program  3.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
3.e.  Prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru v uzavřených sadbo-

vých oblastech vymezených zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
osiva a sadby a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), 
ve znění pozdějších předpisů.

Čestné prohlášení žadatele k obdržené podpoře de minimis1)

Prohlašuji, že ke dni podpisu tohoto prohlášení jsem v rozhodném období (rozumí se současné a dvě před-
chozí účetní období 2)*

 - neobdržel žádné podpory de minimis;
 - obdržel podpory de minimis ve výši:

Podpora
poskytnutá
dle nařízení

Komise (ES) č.

Datum poskytnutí 
podpory 

de minimis

Poskytovatel
podpory

Výše obdržené 
podpory (Kč)

Výše obdržené 
podpory (EUR)3) 

Prohlašuji, že touto podporou nepřesáhne souhrnná částka mnou obdržených podpor de minimis poskyt-
nutých dle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 v rozhodném období částku v Kč ekvivalentní k částce 
7 500 EUR a že touto podporou nepřesáhne souhrnná částka mnou obdržených podpor de minimis v roz-
hodném období částku v Kč ekvivalentní k částce 200 000 EUR.
Prohlašuji, že*
 - používám účetní období shodující se s kalendářním rokem;
 - používám účetní období - hospodářský rok (začátek hospodářského roku ……………,       
   konec hospodářského roku ……………);
 - nejsem účetní jednotkou.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé. Prohlašuji, že veškeré změ-
ny, které nastanou ve výše uvedených skutečnostech v období ode dne podpisu tohoto čestného prohlášení 
do data uvedeného v rozhodnutí o podpoře de minimis neprodleně písemně oznámím poskytovateli podpory. 

V……..........……….......…dne……………….....              ....................……………………………………......
čitelné jméno nebo název žadatele podpis fyzické
osoby nebo statutárního orgánu právnické osoby

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
1)  Podpory poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu 
de  minimis; nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v pro-
dukčním odvětví zemědělských produktů; nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na 
podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
2)  Dle § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
3)  K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu poskytnutí podpory de minimis.
*   Nehodící se škrtněte.

Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů



54

Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 16 

Dotační program  3.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

3.h. Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele

k.ú.
Pozemek

č. čtverce, bloku, 
dílu

Výměra
v ha Odrůda Vysázeno

ks

Celkem

Množství použité uznané sadby: ............................................. ks

Sazba dotace:  .................................................................... Kč

Požadavek na dotaci:   .......................................................... Kč
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 17 

Dotační program  3.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

3.i. Nakoupené úředně uznané osivo lnu a konopí setého

Osivo lnu/konopí 
setého

Pozemek 
č. čtverce,
bloku, dílu

Výměra
v ha Odrůda Vyseté osivo

t
číslo dokladu

o uznání

Celkem

Nákup osiva bude doložen daňovým dokladem, kde musí být uvedeno číslo partie a kopií dokladu o uznání 
osiva (rozhodnutí, uznávací list, u dovozu ISTA certifikát nebo doklad o uznání z jiného státu EU)
  
Množství nakoupeného osiva:  ............................................... t                   

Sazba dotace:  .................................................................... Kč                   

Požadavek na dotaci:  ........................................................... Kč

Poznámka: 
Sazba dotace  max. 18 000 Kč/t uznaného osiva lnu.
Sazba dotace  max. 60 000 Kč/t uznaného osiva konopí setého.

Celková výše podpory poskytnutá jednomu příjemci podpory nesmí v předcházejícím tříletém 
období přesáhnout částku v Kč ekvivalentní k 7 500 EUR v souladu s nařízením Komise (ES) 
č. 1535/2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvět-
ví zemědělských produktů.
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Tabulka č. 18 

Dotační program  3.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

3.i.  Nakoupené úředně uznané osivo lnu a konopí setého

Čestné prohlášení žadatele k obdržené podpoře de minimis1)

Prohlašuji, že ke dni podpisu tohoto prohlášení jsem v rozhodném období (rozumí se současné a dvě před-
chozí účetní období 2)*

 - neobdržel žádné podpory de minimis;
 - obdržel podpory de minimis ve výši:

Podpora
poskytnutá
dle nařízení

Komise (ES) č.

Datum poskytnutí 
podpory 

de minimis

Poskytovatel
podpory

Výše obdržené 
podpory (Kč)

Výše obdržené 
podpory (EUR)3) 

Prohlašuji, že touto podporou nepřesáhne souhrnná částka mnou obdržených podpor de minimis poskyt-
nutých dle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 v rozhodném období částku v Kč ekvivalentní k částce 
7 500 EUR a že touto podporou nepřesáhne souhrnná částka mnou obdržených podpor de minimis v roz-
hodném období částku v Kč ekvivalentní k částce 200 000 EUR.
Prohlašuji, že*
 - používám účetní období shodující se s kalendářním rokem;
 - používám účetní období - hospodářský rok (začátek hospodářského roku ……………,       
   konec hospodářského roku ……………);
 - nejsem účetní jednotkou.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé. Prohlašuji, že veškeré změ-
ny, které nastanou ve výše uvedených skutečnostech v období ode dne podpisu tohoto čestného prohlášení 
do data uvedeného v rozhodnutí o podpoře de minimis neprodleně písemně oznámím poskytovateli podpory. 

V……..........……….......…dne……………….....                         ....................……………………………………
čitelné jméno nebo název žadatele

podpis fyzické osoby nebo
statutárního orgánu právnické osoby

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
1)  Podpory poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu 
de  minimis; nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v pro-
dukčním odvětví zemědělských produktů; nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na 
podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
2)  Dle § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
3)  K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu poskytnutí podpory de minimis.
*   Nehodící se škrtněte.

Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 19 

Dotační program  8.
8.A)  Podpora vybraných činností zaměřených proti rozšiřování 

nebezpečných nákaz hospodářských zvířat

Počet  sérologických vyšetření:  .......................................... ks

Sazba dotace:   do 35 Kč

Požadavek na dotaci:   ..........................................................  Kč

Potvrzuji, že ozdravování se uskutečnilo v souladu s individuálním ozdravovacím programem 
pro rok 2013 a „Zásadami“ pro rok 2013 a požadovaná částka odpovídá počtu vyšetřovaných 
kusů.

   ....................………………………………                   ....................………………………………
           za  orgán veterinární správy                                                  za oddělení AZV   
         (razítko, čitelně jméno, podpis)                                    (razítko, čitelně  jméno, podpis)  
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 20 

Dotační program  8.
8.B.a)  Podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s neškod-

ným odstraňováním kadáverů (§ 40 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb.) v 
období od 1.10.2012 do 30.4.2013.

druh kategorie **) ks kg

skot
tele *)

skot od 3 měsíců do 1 roku včetně
ostatní skot a jiní turovití

ovce, kozy, 
jehně, kůzle *)

bahnice, beran, koza, kozel
jelenovití  chovaní ve farmovém chovu

koně
kůň do 3 let
kůň nad 3 roky

prasata
sele *) 

prasnice, kanec
ostatní prasata

běžci pštrosi

drůbež
krůty, husy, kachny
kur domácí

kožešinová zvířata
norci, pesci, lišky, nutrie,činčily
králíci

ryby***) kapr 
ostatní ryby

Celkem    x

Vysvětlivky:     *) včetně mrtvě narozených a nedonošených.
   **) pouze celá uhynulá zvířata, včetně vnitřností, kůže, srsti, popřípadě šupin.
  ***) chované v umělých, vypustitelných vodních nádržích, sloužících k chovu ryb.

Množství:     ..……………………………. kg

Sazba dotace:     ..……………………………. Kč

Požadavek na dotaci:    ..……………………………. Kč

V případě, že požadovaná částka podpory u každé samostatně uplatněné žádosti přesahuje 25 000 Kč, 
vyjádření příslušné KVS SVS, že chovatel neporušil zákon  č.  166/1999  Sb., a zákon č. 246/1992  Sb.,  
na ochranu zvířat proti  týrání, ve znění pozdějších předpisů, s následným úhynem zvířete.
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 21 

Dotační program  8.
8.B.c)  Podpora činností souvisejících s neškodným odstraněním kadáverů asa-

načními podniky v období od  1. 5. 2013  do 30. 9. 2013

Kadávery podle druhů zvířat*)  **): kg
skot
ovce, kozy 
jelenovití chovaní ve farmovém chovu
koně
prasata
běžci
drůbež
kožešinová zvířata
ryby***)

Celkem

Vysvětlivky:     *) včetně mrtvě narozených a nedonošených.
   **) pouze celá uhynulá zvířata, včetně vnitřností, kůže, srsti, popřípadě šupin.
  ***) chované v umělých, vypustitelných vodních nádržích, sloužících k chovu ryb.

Množství:     ..……………………………. kg

Sazba dotace:     ..……………………………. Kč

Požadavek na dotaci:    ..……………………………. Kč
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 22 

Dotační program  8.
8.E) Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu

(IBR – odběr krve)

Jméno (název) a adresa  žadatele:

Odběr krve laboratorně vyšetřené na  IBR v období  1.11.2012 – 30.9.2013.

Počet:  .................................................................................................................................. ks
   
Sazba dotace:   ......................................................................................................................Kč

Požadavek na dotaci:  ..............................................................................................................Kč

Úvodní vyšetření Datum: Počet:

1.Závěrečné vyšetření Datum: Počet:

2.Závěrečné vyšetření Datum: Počet:

C e l k e m Počet:

Celkový požadavek na dotaci v roce 2013  ............................................................................  Kč                                                   

Potvrzuji, že v období 1.11.2012 – 30.9.2013 se ozdravování uskutečnilo v souladu s ozdravovacím pro-
gramem schváleným v rámci uskutečňování „Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy  
skotu v ČR“  stanoveného MZe podle  § 44 odst. 1  písm. c) zákona 166/1999 Sb. a požadovaná částka 
odpovídá počtu vyšetřených zvířat.

    za orgán veterinární správy                                                                                      za oddělení AZV
(razítko, čitelně jméno, podpis)                                               (razítko, čitelně jméno, podpis)
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 23 

Dotační program  8.
8.E) Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu

(IBR – pořízení markerové vakcíny)

Jméno (název) a adresa  žadatele:

Pořízení markerové vakcíny proti IBR skotu registrované podle zákona č.378/2007 Sb., o léčivech a o změ-
nách některých souvisejících změn, ve znění pozdějších předpisů a její aplikace v období 1.11.2012 – 
30.9.2013.

Počet:  .................................................................................................................................. ks
   
Sazba dotace:   ......................................................................................................................Kč

Požadavek na dotaci:  ..............................................................................................................Kč

Celkový požadavek na dotaci v roce 2013  ............................................................................  Kč                                                   

Potvrzuji, že v období 1.11.2012 – 30.9.2013 se ozdravování uskutečnilo v souladu  s ozdravovacím pro-
gramem schváleným v rámci uskutečňování „Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy  
skotu v ČR“  stanoveného MZe podle  § 44 odst. 1  písm. c) zákona č. 166/1999 Sb. a požadovaná částka 
odpovídá počtu vakcinovaných zvířat.

    Za orgán veterinární správy                                                                                      za oddělení AZV
(razítko, čitelně jméno, podpis)                                               (razítko, čitelně jméno, podpis)



62

Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 24 

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

Počet ozdravených ustajovacích porodních míst prasnic  ............................. ks

Požadovaná sazba dotace *:  .................................................................. Kč

Požadavek na dotaci celkem v roce 2013:  ............................................... Kč

*  Žadatel uvede požadovanou sazbu na 1 ozdravené ustajovací porodní místo prasnic  podle skutečně 
vynaložených nákladů na úkony provedené formou služeb uvedených v části D těchto Zásad, maximálně 
však 30 000 Kč na 1 ozdravené ustajovací porodní místo prasnic. 

Potvrzuji, že nejpozději k datu 30.9.2013 bylo provedeno ozdravení výše uvedeného počtu ustajovacích 
porodních míst prasnic a bylo dokončeno naskladnění zdravými zvířaty  v souladu  s OP VNP a toto nasklad-
nění nebylo ani zčásti předmětem dotace podle Zásad pro rok 2012.

    za orgán veterinární správy                                                                                              za  AZV 
(razítko, čitelně jméno, podpis)                                               (razítko, čitelně jméno, podpis)
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 25 

Dotační program  8.
8.F.b) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat

Počet ozdravených ustajovacích míst prasat  v ks 

a)  selata  ............................................................................................ ks

b)  plemenné prasničky a kanečci ............................................................ ks

Požadovaná sazba dotace *:  .................................................................. Kč

Požadavek na dotaci celkem v roce 2013:  ............................................... Kč

*  Žadatel uvede požadovanou sazbu na 1 ozdravené ustajovací místo prasat  podle skutečně vynaložených 
nákladů na úkony provedené formou služeb uvedených v části D těchto Zásad, maximálně však 1000 Kč 
na 1 ozdravené ustajovací místo příslušné kategorie prasat. 

Potvrzuji, že nejpozději k datu 30.9.2013 bylo provedeno ozdravování výše uvedeného počtu ustajovacích 
míst prasat a bylo dokončeno naskladnění zdravými zvířaty v souladu s OP VNP.

    za orgán veterinární správy                                                                                              za  AZV 
(razítko, čitelně jméno, podpis)                                               (razítko, čitelně jméno, podpis)
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 26 

Dotační program  8.
8. F.c.) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže 

zvýšením biologické bezpečnosti  

Součet ošetřených m2 hal pro drůbež (podle bodu d) Obsahu žádosti)

Součet ošetřených m2 v kategorii A  ..................................................... m2

Součet ošetřených m2 v kategorii B  ..................................................... m2

Součet ošetřených m2 v kategorii C ..................................................... m2

Požadovaná sazba dotace v kategorii A  ........................................... Kč/m2

Požadovaná sazba dotace v kategorii B*:  ........................................ Kč/m2

Požadovaná sazba dotace v kategorii C*:  ........................................ Kč/m2

Požadavek na dotaci celkem v roce 2013:  ........................................... Kč

*  Žadatel uvede požadovanou sazbu na 1 ošetřený metr čtvereční podlahové plochy haly drůbeže podle 
skutečně vynaložených nákladů na úkony provedené formou služeb uvedených v části D těchto Zásad, 
maximálně do výše sazby na m2 haly uvedené pro příslušnou kategorii. 

Potvrzuji, že v období od 1.10.2012 do 30.9.2013 byla provedena preventivní opatření proti výskytu zoonóz 
u výše uvedeného počtu m2 haly (hal). Zároveň musí být v tomto období, nebo jeho části, v předmětné hale 
chována drůbež.

    za orgán veterinární správy                                                                                              za  AZV 
(razítko, čitelně jméno, podpis)                                               (razítko, čitelně jméno, podpis)
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 27

Dotační program  9.A.

Speciální poradenství 

Předmět dotace:  ........................................................................................................................

(uvést číslo a název)

Předpokládané náklady na předmět dotace:  ......................................... Kč

Výše dotace ..................................................... %  (popř. fixní částka v Kč)

Požadavek na dotaci celkem:  ............................................................. Kč

(v případě, že bude požadována dotace na více předmětů dotace, je nutné předložit žádost samostatně 
pro každý předmět dotace).

Součástí žádosti je rozpis předpokládaných nákladů na předmět dotace.
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 28

Dotační program  9.A.
9.A.b.4. Podpora zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných 

odrůd polních plodin po jejich registraci, za účelem zajistit získání a šíření 
informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin 

Plodina:  ....................................................................................................................................

Počet odrůd:  .............................................................................................................................

Sazba dotace:  ......................................................................................................................  Kč

Požadavek na dotaci celkem :  .................................................................................................  Kč

Poznámka: za každou sazbu dotace se podává samostatná žádost a vyplňuje samostatná tabulka
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 29

Dotační program  9.E.

Školní závody 

Předmět dotace: podpora k vytváření podmínek pro praktickou přípravu žáků středních škol ve stanove-
ných resortních oborech na pracovištích subjektů jmenovaných  Školním závodem.

Název a adresa žadatele ..............................................................................................................

                                          .............................................................................................................

Počet žákohodin (žh = žáci x  počet hodin praktické  přípravy) pro žáky  I., II., III. a IV. ročníků středních škol  
v roce 2013: 

................................................................................................................................................

Sazba dotace:  ......................................................................................................................  Kč

Požadavek na dotaci celkem:  ................................................................................................... Kč 

(maximální výše podpory – 250 000 Kč na jeden podnikatelský subjekt )
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 30

Dotační program 9.F.

Podpora poradenství v zemědělství

9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středi-
sek pro rozvoj zemědělství a venkova

Název a adresa žadatele: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

                        
           

Sazba dotace:  .................................................................... Kč/žadatele

Požadavek na dotaci:  ........................................................................ Kč
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 31
Ukončení přijímání žádostí bude 30.8.2013 včetně. 

Dotační program  9.H.

Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních
veletrzích a výstavách v zahraničí

Jméno (název)  a adresa žadatele:  ................................................................................................

Náklady na předmět dotace: 

Předmět dotace 
(název, místo 

a datum  konání 
veletrhu či výstavy)

Cena nájmu výstavní 
plochy/1m2 

bez registračního 
poplatku a DPH

(Kč) *

Velikost obsazené 
plochy (m2)

Celkové náklady 
na plochu 

(Kč)

Požadavek 
na dotaci**

 (Kč)

Požadavek na dotaci 
celkem (Kč)

* Výpočet: cena za 1 m2 v EUR nebo cizí měně vynásobená devizovým kurzem v den platby z bankovního 
účtu firmy. Devizový kurz se zaokrouhlí na dvě desetinná místa.

** Výše dotace: do 50% nákladů na úhradu nájmu výstavní plochy bez vybavení, maximálně do výše 
100 000 Kč na žadatele a na veletrh či výstavu. Konečná částka se zaokrouhlí na celé koruny dolů.

Požadavek na dotaci celkem:  ................................................ Kč
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 32

 Dotační program 9.I.

Podpora Zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství

Obchodní jméno a adresa žadatele: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

                        
           
Předmět dotace:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Náklady celkem: ..................................................................................................................... Kč

Výše dotace maximálně do 100 %  ............................................................................................ Kč

 

Součástí žádosti je i rozpis nákladů na předmět dotace podle zpracovaného projektu.
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Tabulka č. 33 

Dotační program 9.I.
9.I. Podpora Zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství

Čestné prohlášení žadatele k obdržené podpoře de minimis1)

Prohlašuji, že ke dni podpisu tohoto prohlášení jsem v rozhodném období (rozumí se současné a dvě před-
chozí účetní období 2)*

 - neobdržel žádné podpory de minimis;
 - obdržel podpory de minimis ve výši:

Podpora
poskytnutá
dle nařízení

Komise (ES) č.

Datum poskytnutí 
podpory 

de minimis

Poskytovatel
podpory

Výše obdržené 
podpory (Kč)

Výše obdržené 
podpory (EUR)3) 

Prohlašuji, že touto podporou nepřesáhne souhrnná částka mnou obdržených podpor de minimis po-
skytnutých dle nařízení Komise (ES) č. 875/2007 v rozhodném období částku v Kč ekvivalentní k částce 
30000 EUR a že touto podporou nepřesáhne souhrnná částka mnou obdržených podpor de minimis v roz-
hodném období částku v Kč ekvivalentní k částce 200000 EUR.
Prohlašuji, že*
 - používám účetní období shodující se s kalendářním rokem;
 - používám účetní období - hospodářský rok (začátek hospodářského roku ……………,       
   konec hospodářského roku ……………);
 - nejsem účetní jednotkou.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé. Prohlašuji, že veškeré změny, 
které nastanou ve výše uvedených skutečnostech v období ode dne podpisu tohoto čestného prohlášení do 
data uvedeného v rozhodnutí o podpoře de minimis neprodleně písemně oznámím poskytovateli podpory.

V……..........……….......…dne……………….....                         ....................……………………………………
čitelné jméno nebo název žadatele

podpis fyzické osoby nebo
statutárního orgánu právnické osoby

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
1)  Podpory poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu 
de  minimis; nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v pro-
dukčním odvětví zemědělských produktů; nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na 
podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
2)  Dle § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
3)  K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu poskytnutí podpory de minimis.
*   Nehodící se škrtněte.

Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 34 

Příloha k žádosti dotačního programu  9.I.

Rozpis nákladů na předmět dotace

Předmět dotace tis. Kč

U
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 n

ák
la

dy
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kt
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ut
 

do
 p

ře
dm

ět
u 

do
ta

ce

budování, rekonstrukci a modernizaci výpustí, bezpečnostních přelivů, 
sjezdů, lovišť a kádišť

budování a úpravy rozvodných objektů, manipulačních lávek, vývarů 
a opevnění hrází

odstraňování sedimentů

nákup dopravních prostředků, strojů, nářadí a technologických linek 
určených k obsluze vodních děl

CELKEM
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 35

Příloha k žádosti dotačního programu  9.I.

Struktura podnikatelského projektu 

1. Výchozí stav technického a výrobního vybavení podniku

2. Investice spojené s modernizací podniku v předcházejících letech

3. Popis plánované investice, včetně zdůvodnění výběru dodavatele
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Tabulka č. 36 

Příloha k žádosti dotačního programu
9.I. Podpora Zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství

Čestná prohlášení žadatele1)

Prohlašuji, že projektem nejsou porušována omezení a restrikce dané opatřeními společných tržních or-
ganizací EU pro zemědělské výrobky, a že činnosti, které jsou předmětem žádosti o dotaci, se netýkají 
výrobků ze třetích zemí.

V……..........………..............…dne……………….........              ....................……………………………….
       Podpis žadatele
       úředně ověřený1)

Prohlašuji, že na projekt je použita pouze podpora z DP 9.I. Podpora zlepšování praktické výuky v produkč-
ním rybářství, tj. projekt nebude spolufinancován z jiných státních zdrojů nebo fondů Evropské unie.  

V……..........………..............…dne……………….........              ....................……………………………….
       Podpis žadatele
       úředně ověřený1)

Prohlašuji, že podnik má na realizaci projektu zabezpečeny finanční prostředky.

V……..........………..............…dne……………….........              ....................……………………………….
       Podpis žadatele
       úředně ověřený1)

Prohlašuji, že podnik bude hospodařit s dotovaným majetkem dle tohoto projektu minimálně 5 let od po-
skytnutí dotace.

V……..........………..............…dne……………….........              ....................……………………………….
       Podpis žadatele
       úředně ověřený1)

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
1)  Úřední ověření je požadováno pouze v případě, že žadatel nepodepisuje čestná prohlášení na AZV

Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 37 

Soupiska účetních dokladů k dotačnímu programu
9.I. Podpora Zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství

Faktura
č.

Dodavatel
Předmět 
dotace

Náklady  
včetně DPH

Kurz ČNB 
v den platby

Náklady
bez

 DPH v Kč

Datum 
proplacení

Celkem x x
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 38 

Dotační program 10.D.
Podpora evropské integrace nevládních organizací

Název a adresa žadatele:  .............................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Předpokládaný požadavek dotace na předmět dotace: 

Předmět dotace Sazba dotace
Požadavek
dotace v Kč

D 01 Členské příspěvky v mezinárodních nevládních organizacích do 100 %

D 02

Účast na jednáních v mezinárodních nevládních organizacích 

(s dopravou do zahraničí a zpět)

předpokládaný počet jednání …..........................

do 32 000 Kč

D 03

Účast na jednáních v mezinárodních nevládních organizacích

(bez dopravy do zahraničí a zpět)

předpokládaný počet jednání …..........................

do 10 000 Kč

D 04

Zastoupení mandatářem na jednáních v mezinárodních nevládních 

organizacích

předpokládaný počet jednání …..........................

do 9 000 Kč

C E L K E M x
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 39 

Dotační program 10.E.a. 
Podpora České technologické platformy pro potraviny

Název a adresa žadatele:  .............................................................................................................

................................................................................................................................................

Přehled vynaložených nákladů na předmět dotace za období:

Předmět dotace Výše dotace 
v %

Požadavek
dotace v Kč*)

E.a.01 mzdové náklady vztažené k pracovníkům vykonávajícím koordi-
nační a administrativní činnosti

do 100 %

E.a.02 náklady týkající se zabezpečení a provozu (zejména: nájmy kan-
celářských prostor, telekomunikační služby, cestovní náklady tu-
zemské a zahraniční, …..)

do 100 %

E.a.03 náklady vztažené k informačním, propagačním a vzdělávacím 
činnostem, s výjimkou nákladů na vědecko-výzkumnou činnost 
(zejména: inzerce v odborném tisku vztažená k propagaci akcí 
a výstupů odborných činností, vytváření, provoz a udržování 
webových stránek, publikační činnost zajišťující šíření informací o 
výsledcích dosažených v rámci jednotlivých aktivit, autorské a li-
cenční poplatky, organizace kulatých stolů a seminářů, pořádání 
konferencí sloužících k prezentaci dosažených výsledků a k vý-
měně poznatků z odborné i organizační oblasti, příprava a podpo-
ra projektů sloužících k aktivnímu zapojení veřejnosti do činností 
realizovaných v souladu s obecnými cíli platformy, zpracování 
analýz a průzkumů potřebných pro realizaci cílů platformy…)

do 100 %

E.a.04 náklady jednání orgánů ČTP do 100 %

C  E  L  K  E  M x

*) celková výše podpory může být maximálně 10 000 000,- Kč na jeden subjekt



78

Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 40 

Dotační program  10.E.b. 

Podpora České technologické platformy pro využití biosložek
v dopravě a chemickém průmyslu

Název a adresa žadatele:  .............................................................................................................

................................................................................................................................................

Přehled vynaložených nákladů na předmět dotace za období:

Předmět dotace Výše dotace 
v %

Požadavek
dotace v Kč*)

E.b.01 mzdové náklady vztažené k pracovníkům vykonávajícím koordi-
nační a administrativní činnosti

do 100 %

E.b.02 náklady týkající se zabezpečení a provozu (zejména: nájmy kan-
celářských prostor, telekomunikační služby, cestovní náklady tu-
zemské a zahraniční, …..)

do 100 %

E.b.03 náklady vztažené k informačním, propagačním a vzdělávacím 
činnostem, s výjimkou nákladů na vědecko-výzkumnou činnost 
(zejména: inzerce v odborném tisku vztažená k propagaci akcí 
a výstupů odborných činností, vytváření, provoz a udržování 
webových stránek, publikační činnost zajišťující šíření informací 
o výsledcích dosažených v rámci jednotlivých aktivit, autorské 
a licenční poplatky, organizace kulatých stolů a seminářů, po-
řádání konferencí sloužících k prezentaci dosažených výsledků 
a k výměně poznatků z odborné i organizační oblasti, příprava 
a podpora projektů sloužících k aktivnímu zapojení veřejnosti do 
činností realizovaných v souladu s obecnými cíli platformy, zpra-
cování analýz a průzkumů potřebných pro realizaci cílů platfor-
my a plnění odborně příslušných cílů Akčního plánu pro biomasu 
v ČR na období 2012-2020)

do 100 %

E.b.04 náklady jednání orgánů ČTP do 100 %

C E L K E M x

*) celková výše podpory může být maximálně 750 000,- Kč na jeden subjekt
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 41 

Dotační program  10.E.c. 
Podpora České technologické platformy pro ekologické zemědělství

Název a adresa žadatele:  .............................................................................................................

................................................................................................................................................

Přehled vynaložených nákladů na předmět dotace za období:

Předmět dotace Výše dotace 
v %

Požadavek
dotace v Kč*)

E.c.01 mzdové náklady vztažené k pracovníkům vykonávajícím koordi-
nační a administrativní činnosti

do 100 %

E.c.02 náklady týkající se zabezpečení a provozu (zejména: nájmy kan-
celářských prostor, telekomunikační služby, cestovní náklady tu-
zemské a zahraniční, …..)

do 100 %

E.c.03 náklady vztažené k informačním, propagačním a vzdělávacím 
činnostem, s výjimkou nákladů na vědecko-výzkumnou činnost 
(zejména: inzerce v odborném tisku vztažená k propagaci akcí 
a výstupů odborných činností, vytváření, provoz a udržování 
webových stránek, publikační činnost zajišťující šíření informací 
o výsledcích dosažených v rámci jednotlivých aktivit, autorské 
a licenční poplatky, organizace kulatých stolů a seminářů, po-
řádání konferencí sloužících k prezentaci dosažených výsledků 
a k výměně poznatků z odborné i organizační oblasti, příprava 
a podpora projektů sloužících k aktivnímu zapojení veřejnosti do 
činností realizovaných v souladu s obecnými cíli platformy, zpra-
cování analýz a průzkumů potřebných pro realizaci cílů platformy 
a plnění odborně příslušných cílů Akčního plánu ekologického 
zemědělství na roky 2011 - 2015…)

do 100 %

E.c.04 náklady jednání orgánů ČTP do 100 %

C E L K E M x

*) celková výše podpory může být maximálně 1 250 000,- Kč na jeden subjekt



80

Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 42 

Dotační program 13. 
13.C. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 

konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

Obchodní jméno a adresa žadatele: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

                        
           
Předmět dotace:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Náklady celkem: ..................................................................................................................... Kč

Výše dotace maximálně do 25 %   ............................................................................................. Kč

 

Součástí žádosti je i rozpis nákladů na předmět dotace podle zpracovaného projektu.
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 43 

Příloha k žádosti dotačního programu 13.
13.C.   Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 

konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

Rozpis nákladů na předmět dotace

Předmět dotace tis. Kč

U
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na nákup technologických linek a strojů pro modernizaci základních technologic-
kých procesů zpracování zemědělských produktů a potravin, resp. krmiv

na zařízení přímo související s finální úpravou, balením a značením potravinář-
ských výrobků, resp. krmiv, ve vztahu ke zvyšování kvality a dohledatelnosti

na modernizaci zařízení na skladování hotových potravinářských výrobků, resp. 
krmiv

na modernizaci chladících a mrazících zařízení, na skladování surovin a potravi-
nářských výrobků

na modernizaci tepelných spotřebičů ovlivňujících kvalitu potravinářských výrob-
ků, resp. krmiv

na nákup a instalaci měřících a kontrolních přístrojů ke sledování jakostních uka-
zatelů

na pořízení kontrolních záznamových a vyhodnocovacích přístrojů 

na související hardware a software

na nezbytné stavební náklady vyvolané pořízením a instalací technologie, měří-
cích, kontrolních, záznamových a vyhodnocovacích přístrojů

CELKEM

Za oprávněné náklady nelze považovat investice za účelem rozšíření výroby.
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 44

Příloha k žádosti dotačního programu 13.
13.C.   Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 

konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

Struktura podnikatelského projektu 

1. Výchozí stav technického a výrobního vybavení podniku

2. Investice spojené s modernizací podniku v předcházejících letech

3. Popis plánované investice, včetně zdůvodnění výběru dodavatele

4. Zjednodušená marketingová studie 
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 45 

Příloha k žádosti dotačního programu 13.
13.C.   Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 

konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

Rozpis podílu tržeb

Tržby v roce 2012 celkem mil. Kč

z toho: tržby z výroby potravin mil. Kč

Podíl tržeb z výroby potravin
/resp. výroby krmiv/
na celkových tržbách %

Počet zaměstnanců v roce 2012

Roční obrat v roce 2012 mil. EUR
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Tabulka č. 46 

Příloha k žádosti dotačního programu 13.
13.C.   Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 

konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

Čestná prohlášení žadatele1)

Prohlašuji, že projektem nejsou porušována omezení a restrikce dané opatřeními společných tržních orga-
nizací EU pro zemědělské výrobky, a že zpracování, které je předmětem žádosti o dotaci, se netýká výrobků 
ze třetích zemí.

V……..........………..............…dne……………….........              ....................……………………………….
       Podpis žadatele
       úředně ověřený1)

Prohlašuji, že na projekt je použita pouze podpora z DP 13. – Podpora zpracování zemědělských produktů, 
tj. projekt nebude spolufinancován z jiných státních zdrojů nebo fondů Evropské unie.  

V……..........………..............…dne……………….........              ....................……………………………….
       Podpis žadatele
       úředně ověřený1)

Prohlašuji, že podnik má na realizaci projektu zabezpečeny finanční prostředky. 

V……..........………..............…dne……………….........              ....................……………………………….
       Podpis žadatele
       úředně ověřený1)

Prohlašuji, že podnik bude hospodařit s dotovaným majetkem dle tohoto projektu minimálně 5 let od po-
skytnutí dotace.

V……..........………..............…dne……………….........              ....................……………………………….
       Podpis žadatele
       úředně ověřený1)

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
1)  Úřední ověření je požadováno pouze v případě, že žadatel nepodepisuje čestná prohlášení na AZV

Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 47 

Příloha k žádosti dotačního programu 13.
13.C.  Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 

konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

Potvrzení o splnění minimálních standardů pro dotační program 13.

Žadatel / příjemce dotace

Jméno / název:

Identifikační číslo:

Trvalé bydliště /sídlo obchodní firmy:

splňuje minimální standardy uvedené v  části D Zásad

Název projektu:

Evidenční číslo dotace, bylo-li přiděleno:

Místo realizace projektu:

V  ………………………………………………….

Dne ……………………………………………….

Razítko, podpis …………………………………

příslušného dozorového
orgánu státní správy
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 48 

Soupiska účetních dokladů k dotačnímu programu 13.
13.C. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 

konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

Faktura
č.

Dodavatel
Předmět 
dotace

Náklady  
včetně DPH

Kurz ČNB 
v den platby

Náklady
bez

 DPH v Kč

Datum 
proplacení

Celkem x x
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 49 

Dotační program 13. 
13.D. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 

konkurenceschopnosti krmivářského průmyslu

Obchodní jméno a adresa žadatele: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

                        
           
Předmět dotace:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Náklady celkem: ..................................................................................................................... Kč

Výše dotace maximálně do 25 %   ............................................................................................. Kč

 

Součástí žádosti je i rozpis nákladů na předmět dotace podle zpracovaného projektu.
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 50 

Příloha k žádosti dotačního programu 13.
13.D. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 

konkurenceschopnosti krmivářského průmyslu

Rozpis nákladů na předmět dotace

Předmět dotace tis. Kč

U
zn

at
el

né
 n

ák
la

dy
, k

te
ré

 lz
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za
hr
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ut
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př
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u 
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ta
ce

na nákup technologických linek a strojů pro modernizaci základních technologic-
kých procesů zpracování zemědělských produktů a krmiv

na zařízení přímo související s finální úpravou, balením a značením krmiv, ve vzta-
hu ke zvyšování kvality a dohledatelnosti

na modernizaci zařízení na skladování hotových krmivářských  výrobků

na modernizaci chladících a mrazících zařízení, na skladování surovin a krmivář-
ských výrobků

na modernizaci tepelných spotřebičů ovlivňujících kvalitu krmivářských výrobků

na nákup a instalaci měřících a kontrolních přístrojů ke sledování jakostních uka-
zatelů

na pořízení kontrolních záznamových a vyhodnocovacích přístrojů 

na související hardware a software

na nezbytné stavební náklady vyvolané pořízením a instalací technologie, měří-
cích, kontrolních, záznamových a vyhodnocovacích přístrojů

CELKEM

Za oprávněné náklady nelze považovat investice za účelem rozšíření výroby.
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 51

Příloha k žádosti dotačního programu 13.
13.D. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 

konkurenceschopnosti krmivářského průmyslu

Struktura podnikatelského projektu 

1. Výchozí stav technického a výrobního vybavení podniku

2. Investice spojené s modernizací podniku v předcházejících letech

3. Popis plánované investice, včetně zdůvodnění výběru dodavatele

4. Zjednodušená marketingová studie 
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 52 

Příloha k žádosti dotačního programu 13.
13.D.   Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 

konkurenceschopnosti krmivářského průmyslu

Rozpis podílu tržeb

Tržby v roce 2012 celkem mil. Kč

z toho: tržby z výroby krmiv mil. Kč

Podíl tržeb z výroby krmiv
 na celkových tržbách

%

Počet zaměstnanců v roce 2012

Roční obrat v roce 2012 mil. EUR
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Tabulka č. 53 

Příloha k žádosti dotačního programu 13.
13.D.  Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování  

konkurenceschopnosti krmivářského průmyslu

Čestná prohlášení žadatele1)

Prohlašuji, že projektem nejsou porušována omezení a restrikce dané opatřeními společných tržních orga-
nizací EU pro zemědělské výrobky, a že zpracování, které je předmětem žádosti o dotaci, se netýká výrobků 
ze třetích zemí.

V……..........………..............…dne……………….........              ....................……………………………….
       Podpis žadatele
       úředně ověřený1)

Prohlašuji, že na projekt je použita pouze podpora z DP 13. – Podpora zpracování zemědělských produktů, 
tj. projekt nebude spolufinancován z jiných státních zdrojů nebo fondů Evropské unie.  

V……..........………..............…dne……………….........              ....................……………………………….
       Podpis žadatele
       úředně ověřený1)

Prohlašuji, že podnik má na realizaci projektu zabezpečeny finanční prostředky. 

V……..........………..............…dne……………….........              ....................……………………………….
       Podpis žadatele
       úředně ověřený1)

Prohlašuji, že podnik bude hospodařit s dotovaným majetkem dle tohoto projektu minimálně 5 let od po-
skytnutí dotace.

V……..........………..............…dne……………….........              ....................……………………………….
       Podpis žadatele
       úředně ověřený1)

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
1)  Úřední ověření je požadováno pouze v případě, že žadatel nepodepisuje čestná prohlášení na AZV

Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů
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Tabulka č. 54 

Dotační program 13.
13.D.  Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování  

konkurenceschopnosti krmivářského průmyslu

Čestné prohlášení žadatele k obdržené podpoře de minimis1)

Prohlašuji, že ke dni podpisu tohoto prohlášení jsem v rozhodném období (rozumí se současné a dvě před-
chozí účetní období 2)*

 - neobdržel žádné podpory de minimis;
 - obdržel podpory de minimis ve výši:

Podpora
poskytnutá
dle nařízení

Komise (ES) č.

Datum poskytnutí 
podpory 

de minimis

Poskytovatel
podpory

Výše obdržené 
podpory (Kč)

Výše obdržené 
podpory (EUR)3) 

Prohlašuji, že touto podporou nepřesáhne souhrnná částka mnou obdržených podpor de minimis poskyt-
nutých dle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 v rozhodném období částku v Kč ekvivalentní k částce 
200000 EUR a že touto podporou nepřesáhne souhrnná částka mnou obdržených podpor de minimis 
v rozhodném období částku v Kč ekvivalentní k částce 200000 EUR.
Prohlašuji, že*
 - používám účetní období shodující se s kalendářním rokem;
 - používám účetní období - hospodářský rok (začátek hospodářského roku ……………,       
   konec hospodářského roku ……………);
 - nejsem účetní jednotkou.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé. Prohlašuji, že veškeré změny, 
které nastanou ve výše uvedených skutečnostech v období ode dne podpisu tohoto čestného prohlášení do 
data uvedeného v rozhodnutí o podpoře de minimis neprodleně písemně oznámím poskytovateli podpory.

V……..........……….......…dne……………….....                         ....................……………………………………
čitelné jméno nebo název žadatele

podpis fyzické osoby nebo
statutárního orgánu právnické osoby

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
1)  Podpory poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu 
de  minimis; nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v pro-
dukčním odvětví zemědělských produktů; nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na 
podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
2)  Dle § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
3)  K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu poskytnutí podpory de minimis.
*   Nehodící se škrtněte.

Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 55 

Příloha k žádosti dotačního programu 13.
13.D.  Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování  

konkurenceschopnosti krmivářského průmyslu

Potvrzení o splnění minimálních standardů pro dotační program 13.D.

Žadatel / příjemce dotace

Jméno / název:

Identifikační číslo:

Trvalé bydliště /sídlo obchodní firmy:

splňuje minimální standardy uvedené v  části D Zásad

Název projektu:

Evidenční číslo dotace, bylo-li přiděleno:

Místo realizace projektu:

V  ………………………………………………….

Dne ……………………………………………….

Razítko, podpis …………………………………

příslušného dozorového
orgánu státní správy
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 56 

Soupiska účetních dokladů k dotačnímu programu 13.
13.D.  Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování  

konkurenceschopnosti krmivářského průmyslu

Faktura
č.

Dodavatel
Předmět 
dotace

Náklady  
včetně DPH

Kurz ČNB 
v den platby

Náklady
bez

 DPH v Kč

Datum 
proplacení

Celkem x x
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Číslo listu

V Dne Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ověřil a převzal

Počet listů

Tabulka č. 57 

Dotační program: 15.
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

Předmět dotace celkem: 

a) nařízené vodohospodářské 
funkce rybníků zajišťované 
manipulací s vodou:

1. akumulace vody v krajině ………….....ha

2. retenční účinek při povodních ………….....ha

3. zajišťování sportovních a rekreačních účelů ………….....ha

4.
zlepšování jakosti povrchových vod svými dočišťova-
cími účinky   

………….....ha

b) péče o rybniční fond ve veřej-
ném zájmu:

5. odstraňování sedimentu z loviště ………….....ha

 c) nařízená péče o životní pro-
středí:

6. zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů ………….....ha

7. omezení vysazování amura  orgány ochrany přírody ………….....ha

8.
omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními 
krmivy

………….....ha

9. omezení aplikace minerálních a organických hnojiv ………….....ha

10.
další omezení na základě rozhodnutí orgánů ochrany 
přírody

………….....ha

                                                           Celkem ha:

Sazba dotace:  ............................................................ Kč/ha

Požadavek na dotaci celkem:  ........................................ Kč

Poznámka: přílohou této souhrnné tabulky je rozpis dle jednotlivých rybníků, zpracovaný stejnou formou.
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Část D.
Výkladová část

1.R.

Odrůdy jednotlivých ovocných druhů povolené k výsadbě v roce 2013

JABLONĚ HRUŠNĚ TŘEŠNĚ VIŠNĚ SLIVONĚ

AMETYST ALFA ADÉLKA ÉRDI BÖTERMÖ BELLAMIRA

ANGOLD AMFORA ARANKA FANAL CARPATIN

BRAEBURN + MU-
TACE  

BOHEMICA BURLAT GEREMA ČAČANSKA LEPO-
TICA

DENÁR DAVID HALKA MORELA POZDNÍ DOMÁCÍ VELKO-
PLODÁ

GALA + MUTACE DICOLOR HORKA MORELLENFEUER ELENA

GOLDEN DELICI-
OUS + MUTACE

ELEKTRA JACINTA MORSAM GABROVSKA

GOLDLANE ERIKA JUSTYNA SAMOR HAGANTA

GOLDSTAR HORTENSIA KASANDRA ÚJFEHÉRTÓI FÜR-
TÖS

HANITA

IDARED + MUTACE KONFERENCE KORDIA JOJO

JONAGOLD + MU-
TACE

LUCASOVA REGINA KATINKA

JULIA RADANA SUMMIT PRESENTA

LIPNO UTA SYLVANA PRESIDENT

LUNA WILLIAMSOVA TAMARA STANLEY

MELODIE TĚCHLOVAN TEGERA

MIODAR VAN  TĚCHOBUZICKÁ

OPAL VANDA  TOPEND PLUS

ORION VILMA  TOPFIRST

RAJKA TOPFIVE

ROZELA  TOPHIT

RONDO  TOPTASTE

RUBIMEG VALJEVKA

RUBÍN + MUTACE  VALOR

RUBINOLA  

RUBINSTEP  

SHALIMAR  

SIRIUS

ŠAMPION + MUTACE

TOPAZ + MUTACE

VYSOČINA

Mutace:

skupina Braeburn: Braeburn Helene, B. Lochbuie Red, B. Rosabel, B. Mariri Red, B. Hidala (Hillwell),   
Royal Braeburn

skupina Gala: Annaglo, Galaxy, Mitchgla (Mondial Gala), Regal Prince (Gala Must), Tenroy (Royal Gala), 
Gala Schniga. 
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skupina Golden Delicious a Goldspur: Golden Delicious Reinders, Golden Delicious Smoothe, Golden 
Delicious klon B, Dione, Delvit, Early Gold (Snygold, Erligold)

skupina Jonagold: Daligo, Jonabel, King Jonagold, New Jonagold, Novajo, Schneica (Jonica), Wilmuta, 
Jonagored, Jomured, Jonagold Boerekamp (Early Queen), Jomar (Marnica), Jonagored Supra, Jonaveld 
(First Red),  Rubinstar, Red Jonaprince (Red Prince)

skupina Rubín: Bohemia, Gold Bohemia

skupina Šampion: Šampion Arno, Šampion Reno, Šampion Reno 2, Šampion Red

skupina Topaz:  Red  Topaz

skupina Idared:  Red Idared, Idaredest, Neidared

BROSKVOŇ NEKTARINKY MERUŇKY
RYBÍZ
ČERVENÝ

RYBÍZ 
ČERNÝ

ANGREŠT MALINÍK

ALIX N HARKO
AVIRINE 
(BERGAROUGE)

DETVAN
BEN 
CONNAN

DAREK ADA

CRESTHAVE
MARIA
AURELIA

BERGERON
HOLANDSKÝ 
ČERVENÝ

BEN 
GAIRN

INVICTA CANBY

DIAMOND 
PRINCESS

MARIA LAURA
COTPY (PINCOT, 
PINKCOT)

LOSAN BEN HOPE KARÁT 
GLEN
AMPLE

MERSPRI
STARK
REDGOLD

COTSY (VERSYL- 
SYLVERCOT)

RONDOM CERES MATYS MEDEA

REDHAVEN TENA GOLDRICH ROVADA ÖJEBYN MISTRAL HERITAGRE

SYMPHONIE
ZAITABO
(Big Top)

HARCOT RUBIGO TITANIA PAX POLKA

ZAIFER
(Royal Glory)

HARGRAND VITAN TRITON PRIMA TULAMEENN

ZAINOAR 
(Rubirich)

KIOTO REMARKA

ZAIFURO 
(FIDELIA)  

LESKORA RIXANTA

VELKOPAVLOVICKÁ

Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek 
půdy před výsadbou ovocného sadu (platí pro 1.R.)

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

Žadatel zajistí osobou odborně způsobilou s osvědčením o akreditaci podle zvláštního právního předpisu1) 
odběr vzorků půdy na každý půdní blok, popřípadě jeho díl, na který je podána žádost dotačního programu 
1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů a rozbor těchto vzorků za účelem stanovení a zjištění dodr-
žení limitu obsahu chemických látek.
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
1)  Zákon č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
    Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozděj-

ších předpisů.
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2.A. Udržování a zlepšování genetic-
kého potenciálu vyjmenovaných 
hospodářských zvířat

Vyjmenované náklady na  2.A.e.2.a. a 2.A.e.2.b. 
spojené s pořádáním výkonnostních zkoušek 

Osobní náklady :
•	 Mzdové	náklady	pracovníků	
•	 Sociální	a	zdravotní	pojištění
•	 Sociální	náklady	vynaložené	v	souladu	s	platný-

mi předpisy
•	 Cestovné
•	 Ostatní	osobní	náklady

Ostatní 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	údrž-

bou, strojů, pozemků, budov a zařízení pro  
pořádání výkonnostních zkoušek

•	 Náklady	na	služby	spojené	s	pořádáním	výkon-
nostních zkoušek

•	 Odpisy	HIM,	NHIM,	DHIM,	DNHIM		
•	 Administrativní	 náklady	 a	 pomocný	 materiál	

k zajištění výkonnostních zkoušek

3.  Podpora ozdravování polních a spe-
ciálních plodin

Podmínky pro poskytování dotace:

3.a.  Biologická ochrana jako náhrada che-
mické ochrany rostlin

Odborným státním dozorem nad použitím biologic-
kých prostředků ochrany rostlin a jejich začleněním 
do uceleného systému je pověřena Státní rostlino-
lékařská správa (dále jen „SRS“), která vyjádří své 
stanovisko v příslušné tabulce v části C. na základě 
kontroly provedené u žadatele. Kontrola SRS spočí-
vá v kontrole aplikace prostředku biologické ochrany 
rostlin (nepovinně) a v kontrole evidence a účetních 
dokladů žadatele. Žadatel je povinen požádat SRS 
o stanovisko v dostatečném předstihu před použitím 
biologického prostředku ochrany rostlin a umožnit 

SRS provedení případné kontroly samotné aplikace 
biologického prostředku v terénu (v polních či skle-
níkových podmínkách).

Dotace se udílí na pořízení bioagens a biopreparátu. 
Nezahrnuje náklady na dopravu.

Podpora na opylovače udělována nebude, neboť se 
nejedná o prostředek biologické ochrany rostlin.

3.b.  Podpora technických a prostorových 
izolátů množitelského materiálu ovoc-
ných plodin, révy a chmele 

Vztahuje se na technické a prostorové izoláty schvá-
lené ÚKZÚZ a SRS.  Do nákladů technických izolátů 
lze zahrnout i testování na indikátorech, které není 
předmětem dotace 3.c. (imunoenzymatické testy).

Velkým ovocem se rozumí: broskvoň obecná, 
broskvomandloň, hrušeň obecná, jabloň domácí, 
jeřáb, kaštanovník setý jedlý, kdouloň podlouhlá, 
mandloň obecná, meruňka obecná, myrobalán plo-
dový, ořešák vlašský, rakytník řešetlákový, slivoň, 
třešeň, višeň.

Drobným ovocem se rozumí: angrešt, maliník, mi-
špule německá, ostružiník křovitý, rybíz a jahodník.
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Příloha k žádosti 3.b. Podpora technických a prostorových izolátů množitelského 
materiálu ovocných plodin, révy a chmele 

Druh
Odrůda 
(klon)

Počet kusů

Základní RM
RM předstupňů

/réva/

Matečné rostliny

Matečné rostliny podnoží
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Seznam odrůd uchovávaných v prostorových izolátech k zajištění veřejné služby 
pro rok 2013.

Podnože  pěstované v prostorovém izolátu oprávněné pro dotaci 
Broskvoně – podnože Meruňky – podnože Slivoně – podnože veg. Slivoně – podnože gen.
BM-VA-1 M-VA-1 Myrobalán  29C
B-VA-1 MRS 2/5
B-VA-3 M- LE-1 MY-KL-A
B-VA-4 M-HL-1 MYKO A Zelená  renklóda

M-HL-2 Pixy Wangenheimova
GF 677 Puebla de Soto  
Lesiberian St.Julien A  
BD-SU-1
GF 305
Třešně – podnože veg. Třešně – podnože gen. Jabloň – podnože veg. Jabloň – podnože gen.
Colt P-TU-1 J-OH-18
P-HL-B P-TU-2 J-TE-F
P-HL-C J-TE-G

J-TE-H
M 1
M 11
M111
M 4
M 7

Mandloň – podnože Meruzalka – podnože Mahalebka Kdouloň
MN-VA-1 ME-LS-A MHKOA MA SE

ME-LS-B SL 64  

Odrůdy pěstované v prostorovém izolátu oprávněné čerpat dotaci
Jabloně Jabloně Hrušně
Akane Mc Intosh red Alfa
Aneta Mc Intosh Spu Boscova lahvice
Angold Malus pumila

Mantet Clappova červená  
Bláhovo or. Jomar Červencová
Boskoopské červené Matčino Decora
Caudle Melrouge Delta
Close Denisa

Děkanka Robertova
Dalila Mitchgla Diana
Dantes Mutsu Dita
Daria NABELLA Erika
  Nela
Deliga  Oldenburg Hardyho máslovka
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Delor Ontario
Denár Charneuská 
Desert Jana
Diadém  Otava Jeane D Arc
Dione  Ozark Gold
Discovery Prima Laura
Domino Produkta Luna
Doris Quinte Madam Verte
Dublet Wiliamsova červená
Dukát  Red Melba Milka
Dulcit Red Spur Monika
Durit Red Wealthy Nitra

Romagold Omega
Florina                             Rosana

Spartan Radana
Gold Bohemia Solanka
Golden D.Reinders  TE-H-1
Golden D.Smoothey Starkrimson Thiriotova
Golden Delicious  Summered Trevouská
Gravštýnské  Vila
Hana Vonka
Harmonie Vanda Williamsova

Wagnerovo
Wealthy

Jakub Fišer  Zlatka
James Gr.  Zvonkové
James Gr. Lired  
James Gr. Compakta 
Jantar

Jonadel
Jonagored
Jonalord 
Jonathan 
Jabloně pokračování
Karmína
Katka
Klára
Lord Lambourne
Lord Lambourne červený
Lotos
Mc Intosh
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Odrůdy pěstované v prostorovém izolátu oprávněné čerpat dotaci 
Réva Podnože réva Chmel
André Amos Agnus
Cabernet Sauvignon LE-K/1 Bor
Dornfelder 125 AA Harmonie
Chrupka bílá
Chrupka červená
Irsay Oliver
Julski Biser
Merlot
Muškát Moravský
Neronet
Neuburské
Pálava
Panonia Kincse
Rulandské bílé
Rulandské modré
Ryzlink vlašský
Sauvignon
Svatovavřinecké
Sylvánské zelené  
Veltlínské zelené
Vrboska

Odrůdy pěstované v prostorovém izolátu oprávněné čerpat dotaci
Višně Rybíz černý Maliník Ostružiník
Köröšská Ben Connan Ada Karaka Black
Královna Hortenzie Ben Grain Fertödi aranyfürt Thornfree
Morsam Ben Hope Fertödi zamatos
Samor Ben Lomond Granát
Záhoračka Ceres Medea
Gerema Eva Tulameen

Favorit
Otelo
Triton
Viola
Rybíz červený
Holandský červený
Hron
Losan
Maraton
Rolan
Rondom
Rovada
Rubigo
Tatran
Vitan

Mandloň Rybíz bílý
Sladkoplodá kr. Blanka
Vama Primus
Zora Viktorie
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Odrůdy pěstované v prostorovém izolátu oprávněné čerpat dotaci
Broskvoně: Meruňky: Slivoně: Třešně
Albatros Barbora Ananasová Amid
Amsdenova Darina Anna Späth Aranka 
B. J. Elberta Harcot Bryská Büttnerova  
Brunila Hargrand Bystrická Denisenova
Diana Harlayne Carpatin Early Korvik  
Dixired Harogem Čačanská rana Gemersdorfská
Earliglo Kompakta Čačanská rodna Granát
Elberta Kráska Domácí velkoplodá Halka
Envoy Leala Durancia Hedelfingenská
Favorita Morettini 3 Lebela Elena Helga
Fenix Lejuna Ersinger Horka
Fertilia Morettini  Lerosa Esslingenska Jacinta
Flamingo Marlen Gemerská Kaštánka
Gracia Paviot GF 305 Lapins
Halehaven Radka Haganta Lívia
Harbinger Rakovského  Hamanova švestka Marmotte
Harbrite Sabinovská  Hanita Marta
Harko Vegama Herman Meteor  
Kamila Velbora Chrudimská Moreau
Krasava Vesna Jojo Napoleonova
Modřínka  Lednická žlutá  Katinka Oktavia
Luna lalomita Regina  
Michaela Lützelsachsenská Reverchon
Modřinka Malvazinka Rivan
Moravia Nancyská Rychlice
Primissima Delbard  Ontario Sam
Radosť Opal Samba
Redwin Oullinska Sandra
Tomana Presenta  Skeena
Starking Delicious  President Stella
Stark Red Gold Požegača Sumele (Satin)  
Vlada Ruth Gerstetter Sumgita  
Venus Těchobuzická Summit  

Topend plus  Sumtare (Sweet heart)
Topfirst Sylvana
Tophit Těchlovan
Top Ilscher Tim
Topper Troprichterova  
Toptaste Vanda
Tuleu Gras  Vilma
Valjevka Winklerova
Valor
Veeblue
Verity
Viola
Vlaška
Voyageur
Zimmerova

Poznámka:  Podporované odrůdy nejsou určeny k využití za účelem tvorby zisku.
Pro technické izoláty platí, že oprávněné jsou všechny odrůdy pěstované v technických izolátech
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3.c. Podpora na testování množitelského 
materiálu s využitím imunoenzymatic-
kých metod a metod PCR 

Do prokázaných přímých nákladů není možno zapo-
čítat režijní náklady.

3.d. Podpora tvorby rostlinných genoty-
pů s vysokou rezistencí k biotickým 
i abiotickým faktorům a diferencova-
nou kvalitou obilovin včetně kukuřice, 
malých zrnin, olejnin, luskovin, bram-
bor, pícnin, zelenin, kořeninových rost-
lin, chmele, révy a ovocných dřevin 
a ozdravování genotypů révy a ovoc-
ných plodin

Programy -  dotační program 3.d.

1) Tvorba genotypů s vysokou rezistencí k bio-
tickým a biotickým faktorům a diferencovanou 
kvalitou  obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, 
olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, koře-
ninových rostlin, chmele, révy a  ovocných dře-
vin,

2) Vyhledávání a výzkum donorů vyšší tolerance 
k původcům nejvýznamnějších chorob a škůd-
cům polních plodin, ovocných plodin, zelenin, 
chmele  a révy,

3) Tvorba genotypů obilovin a kukuřice vhodných 
pro energetické využití,

4) Tvorba genotypů olejnin s vhodnými parametry 
pro průmyslové a energetické využití,

5) Tvorba kvalitativně diferencovaných genotypů 
luskovin vhodných pro krmivářský průmysl,

6) Ověřování genotypů hospodářsky významných 
druhů zelenin na vhodnost zařazení do integro-
vané produkce zeleniny,

7) Ozdravení genotypů révy a genotypů ovocných 
plodin od hospodářsky významných virových 
chorob,

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

Uznatelné náklady:

Materiálové náklady:

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

•	 Hnojiva	 anorganická	 (průmyslová),	 organická	
(komposty, chlévská mrva)

•	 Ochranné	 prostředky	 (insekticidy,	 fungicidy,	
pesticidy)

•	 PHM	,	maziva,	náhradní	součástky	a	díly
•	 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)

•	 Drobný	hmotný	majetek

Osobní náklady :

•	 Mzdové	náklady	pracovníků	
•	 Sociální	a	zdravotní	pojištění
•	 Sociální	náklady	vynaložené	v	souladu	s	platný-

mi právními předpisy
•	 Cestovné
•	 Ostatní	osobní	náklady	

Ostatní náklady:

•	 Náklady	 na	 pronájem	 budov,	 zařízení	 a	 proná-
jem přístrojového vybavení

•	 Energie	(plyn,	elektrická	energie)
•	 Náklady	na	vodu	a	stočné
•	 Náklady	na	palivo(uhlí,	dřevo)
•	 Náklady	na	telekomunikační	služby	a	spoje
•	 Náklady	na	daně	a	pojištění	(budov,	dopravních	

prostředků, šlechtitelských porostů) 
•	 Náklady	na	služby	spojené	s	opravami	a	údrž-

bou, strojů, budov a zařízení     pro šlechtění
•	 Náklady	na	služby	spojené	s	technologií	šlech-

tění 
•	 Náklady	na	úřední	zkoušení	odrůd	a	registraci	
•	 Odpisy	HIM,	NHIM,	DHIM,	DNHIM

Způsobilé náklady musí být doloženy písemnými do-
klady, které jsou průkazné a  rozepsané na jednotli-
vé položky !!

Všechny uvedené náklady se musí vztahovat k řeše-
ní projektu na nějž je žádána podpora. Pokud nejsou 
přístroje a vybavení využívány pro projekt po celou 
dobu jejich životnosti, jsou za způsobilé náklady po-
važovány pouze náklady na odpisy, odpovídající dél-
ce trvání projektu. U budov jsou za způsobilé nákla-
dy považovány náklady na odpisy odpovídající délce 
trvání projektu.

3.e. Prevence proti šíření karanténních 
bakterióz bramboru na produkčních 
plochách v uzavřených sadbových 
oblastech vymezených zákonem 
č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
osiva a sadby a o změně některých zá-
konů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve 
znění pozdějších předpisů.

Dotace se vztahuje na plochu brambor osázenou 
uznanou sadbou brambor. Nevztahuje se na množi-
telské plochy brambor určené k výrobě sadby bram-
bor. Spotřeba sadby brambor na 1 ha je pro účel 
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dotace minimálně 2 t bez rozdílu velikostního třídění.

3.h. Použitá uznaná certifikovaná sadba 
chmele ve zdravotní třídě „VT“ nebo 
„VF“ (dle vyhlášky č. 332/2006 Sb., o 
množitelských porostech a rozmnožo-
vacím materiálu chmele, révy, ovocných 
rodů a druhů a okrasných druhů a jeho 
uvádění do oběhu)

Seznam původců chorob:  

a)  viry 
virus mosaiky jabloně (Apple mosaic virus)
virus nekrotické kroužkovitosti třešně (Prunus ne-
crotic ringspot virus)
virus mosaiky chmele (Hop mosaic virus)
latentní virus chmele (Hop latent virus)

b)  viroidy1 
latentní viroid chmele (Hop latent viroid)

c)  půdní patogeny2

Fusarium sambucinum.
Verticillium albo-atrum  
Verticillium dahliae     
nádorovitost sazeček (způsobuje bakterie Agro-
bacterium tumefaciens). 

8.F.a)  Podpora vybraných činností zaměře-
ných na ozdravení chovů prasnic

Seznam úkonů, které lze zahrnout do nákladů na 
služby spojené s prováděním opatření zaměřených 
proti rozšiřování vyjmenovaných chorob prasat:

a) mechanickou očistu a mytí tlakovou vodou stájí 
a jejich logických součástí, zejména podroš-
tových prostorů, oken, stropů i svislých stěn 
a vnitřního vybavení stájí, dále též zásobníků, 
skladů krmiv, mícháren, skladů nástrojů a nářadí.

b) čištění a desinfekce rozvodů pitné i užitkové 
vody.

c) desinfekci, desinsekci a deratizaci stájových 
prostorů, obslužných prostorů, kejdového 
hospodářství, vstupních prostor, včetně desin-
fekčních van a brodů, manipulačních prostor, 
kafilérních boxů, dále též prostor používaných 
obsluhujícím personálem s možným použitím 
desinfekčních, desinsekčních     a deratizačních 
prostředků nebo baktericidních zářičů.

d) zabezpečení objektu proti vniknutí nežádoucích 
osob, hlodavců a ptáků.

e) drobné stavební opravy stájí, zejména stěn, stro-
pů a podlah.

f) rekonstrukci sanitárních zařízení.
g) bílení vnitřních prostor.
h) veterinární úkony a odběrové soupravy  spoje-

né s odběry vzorků, stěrů a provedení rozborů 
vyplývajících z plnění požadavků OP VNP, týkají-
cí se zvířat i chovatelského zařízení.

Do nákladů za služby nelze zahrnout náklady, které 
jsou předmětem pojistného plnění na stejný před-
mět dotace.

Do nákladů nelze zahrnout ty náklady, které jsou 
(byly) předmětem náhrady z prostředků státního roz-
počtu podle § 67 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

8.F.b)  Podpora vybraných činností zaměře-
ných na ozdravování chovů prasat.

Seznam úkonů, které lze zahrnout do nákladů na 
služby spojené s prováděním činností zaměřených 
proti šíření vyjmenovaných nákaz prasat (úkony lze 
zahrnout do nákladů pouze, pokud jsou součástí 
eradikačního plánu schváleného příslušnou Kraj-
skou veterinární správou a nejedná se o běžnou 
údržbu): 

a) mechanická očista a mytí tlakovou vodou stá-
jí a jejich logických součástí, zejména podlah 
a podroštových prostorů, oken, stropů i svislých 
stěn a vnitřního vybavení stájí, dále též zásob-
níků, skladů krmiv, mícháren, skladů nástrojů 
a nářadí.

b) čištění a desinfekce rozvodů zdravotně nezá-
vadné napájecí a užitkové vody.

c) desinfekce, desinsekce a deratizace stájo-
vých prostorů, obslužných prostorů, kejdového 
hospodářství, vstupních prostor, včetně desin-
fekčních van a brodů, manipulačních prostor, 
kafilérních boxů, dále též prostor používaných 
obsluhujícím personálem a jejich optimalizace 
pro účinné použití desinfekčních, desinsekč-
ních a deratizačních prostředků nebo bakteri-
cidních zářičů.

d) optimalizace řízeného větrání a funkce mikrobi-
álních filtrů.

e) rekonstrukce sanitárních zařízení.
f) ošetření vnitřních prostor sanitačním prostřed-

kem.
g) veterinární úkony a odběrové soupravy spoje-

né s odběry vzorků, stěrů a provedení rozborů 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
1 za předpokladu, že tato infekce není jedinou chorobou, která se v dané oblasti vyskytla.
2 pro chmelové rostliny, které jsou napadeny půdními patogeny platí tyto podmínky: příslušná půdní plocha chmelnice musí být dezinfikována nebo 
dotovaná certifikovaná sadba musí být použita na novém pozemku, na kterém půdní patogeny nebyly zjištěny. Jestliže nebude provedena dezin-
fekce příslušné půdní plochy chmelnice, smí být příslušný pozemek osázen dotovanou certifikovanou sadbou nejdříve po 2 letech, kdy bude půda 
dočasně uvedena do klidu.
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vyplývajících z plnění požadavků eradikačního 
plánu, týkající se zvířat i zařízení chovu.

Do nákladů za služby nelze zahrnout náklady, kte-
ré jsou předmětem pojistného plnění shodného 
s předmětem dotace a které byly předmětem ná-
hrady z prostředků státního rozpočtu podle § 67 
zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

8. F.c.) Podpora vybraných činností zaměře-
ných na ozdravování chovů drůbeže 
zvýšením biologické bezpečnosti  

Seznam úkonů, které lze zahrnout do nákladů za 
služby spojené s prováděním opatření zaměřených 
proti rozšiřování nákaz drůbeže související s  tlume-
ním výskytu původců zoonóz (salmonel, aviární in-
fluenzy, campylobaktery) zvýšením biologické bez-
pečnosti v chovech drůbeže (úkony lze zahrnout do 
nákladů pouze pokud jsou součástí platného Plánu 
preventivních opatření potvrzeného příslušnou KVS 
SVS  a nejedná se o běžnou údržbu):

a) mechanická očista, mytí tlakovou vodou, des-
infekce, dezinsekce a deratizace haly pro drů-
bež (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.

b) čištění a desinfekce rozvodů zdravotně nezá-
vadné vody.

c) ošetření krmiva a napájecí vody.
d) 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 derati-
začních prostředků nebo baktericidních zářičů.

e) optimalizace řízeného větrání a funkce mikrobi-
álních filtrů.

f) ošetření vnitřních prostor hal  sanitačním pro-
středkem.

g) veterinární úkony spojené s odběry vzorků 
a provedením laboratorních rozborů vyplývají-
cích z plnění požadavků na preventivní opatření 
proti výskytu zoonóz v chovech drůbeže - kont-
rola účinnosti desinfekce.

Do nákladů za služby nelze zahrnout náklady, kte-
ré jsou předmětem pojistného plnění shodného 
s předmětem dotace a které byly předmětem ná-
hrady z prostředků státního rozpočtu podle § 67 
zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

Vyjmenované kategorie chované drů-
beže a používané technologie

Kategorie A

Nosnice – odchov - podestýlka

Kur dom. – odchov a chov (rozmnožování) 
– podestýlka 

Nosnice – chov – podestýlka

Kachny, Krůty, Husy  - odchov – podestýlka, rošty

Kategorie B

Kur dom. – výkrm kuřat – podestýlka

Kachny, Krůty, Husy  - chov+výkrm – podestýlka, 
rošty

Kategorie C

Nosnice – odchov – klece, voliéry, rošty

Nosnice – chov –  obohac. klece, voliéry, rošty

Kur dom. – odchov  a chov (rozmnožování) - klece, 
voliéry, rošty
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9.E. Školní závody

Obory vzdělání, na které se vztahuje podpora prak-
tické přípravy žáků v roce 2013.

Seznam zemědělských, lesnických a potravinář-
ských oborů vzdělání:

kód  oboru Zemědělské obory:
41-51-H/01 Zemědělec-farmář (RVP)
41-51-H/007 Zemědělec, hospodyňka
41-51-H/011 Farmář
41-53-H/009 Chovatel a zpracovatel drůbeže
41-53-H/011 Chovatel laboratorních a kožeši-

nových zvířat
41-55-H /01 Opravář zemědělských strojů 

(RVP)   
41-55-H/003 Opravář zemědělských strojů
41-55-E/01 Opravářské práce (RVP)
41-55-E/002 Opravářské práce
41-51-E/01           Zemědělské práce (RVP 3)
41-51-E/006 Farmářské práce
41-51-E/501 Zemědělská výroba
41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní (RVP)
41-53-H/008 Jezdec a ošetřovatel

dostihových koní
41-53-H/010         Chovatel koní a jezdec
41-52-H/01 Zahradník (RVP)
41-52-H/001          Zahradník
41-52-E/01 Zahradnické práce (RVP)
41-52-E/011 Zahradnické práce
41-52-E/008 Květinářské práce – květinářské 

a aranžerské práce
41-52-E/02 Zahradnická výroba
41-52-E/005 Sadovnické a květinářské práce
41-52-E/510 Zahradnická výroba
41-53-H/01 Rybář (RVP)
41-53-H/002 Rybář
41-53-E/501 Rybářská výroba
41-54-H/01          Podkovář a zemědělský kovář 

(RVP 3)
41-54-H/002 Kovář a podkovář

 Lesnické obory:
41-56-H/01 Lesní mechanizátor (RVP)
41-56-H/001 Mechanizátor lesní výroby
41-56-H/02         Opravář lesnických strojů (RVP 

3)

23-66-H/001 Mechanik opravář
41-56-E/01          Lesnické práce (RVP 3)
41-56-E/002 Pěstební a lesnické práce
41-57-H/01 Zpracovatel dřeva (RVP)
41-57-H/001 Zpracovatel dřeva
41-51-H/008 Krajinář
41-56-E/501 Lesní výroba
  
 Potravinářské obory:
29-56-H/01 Řezník - uzenář (RVP)
29-56-H/003 Řezník - uzenář -  prodej
29-56-H/002 Řezník -uzenář - výroba
29-56-H/001 Řezník-uzenář
29-51-E/01 Potravinářská výroba (RVP)
29-56-E/002 Řeznické a uzenářské práce

Poznámka:
kód je podle Kmenové klasifikace oborů vzdělání (KKOV)
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9.E. Školní závody

Měsíční výkaz školního závodu

                                                                                    měsíc………....….…… 2013

……………………………………..........................           ……………………………………..........................

                  Název školní závodu (ŠZ)                                                                  název  školy

Datum
Obor vzdělání (KKOV) 1)/ ročník Celkem

žákohodin
za den 

žáků

hodin

žáci x hod.

žáků

hodin

žáci x hod.

žáků

hodin

žáci x hod.

žáků

hodin

žáci x hod.

žáků

hodin

žáci x hod.

žáků

hodin

žáci x hod.

žáků

hodin

žáci x hod.

žáků

hodin

žáci x hod.

žáků

hodin

žáci x hod.

žáků

hodin

žáci x hod.

žáků

hodin

žáci x hod.
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
1) KKOV – Kmenová klasifikace oborů vzdělání
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žáků

hodin

žáci x hod.

žáci x hod.

žáků

hodin

žáci x hod.

žáků

hodin

žáků

hodin

žáci x hod.

žáků

hodin

žáci x hod.

žáků

hodin

žáci x hod.

žáků

hodin

žáci x hod.

žáků

hodin

žáci x hod.

žáků

hodin

žáci x hod.

žáků

hodin

žáci x hod.

žáků

hodin

žáci x hod.

CELKEM
ŽÁKOHODIN ZA MĚSÍC:

……………………………..….........                ……………………………..….........
     podpis statutárního orgánu                  podpis statutárního orgánu 
            Školního závodu                         příslušné školy

za oddělení AZV zkontroloval:
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9.F. Podpora poradenství v zemědělství

9.F.e. Regionální přenos informací prostřed-
nictvím Krajských informačních středi-
sek pro rozvoj zemědělství a venkova

Vzhledem k tomu, že předmětem dotace není eko-
nomická činnost a žadatelé z tohoto důvodu ne-
mohou provést odpočet DPH, jsou jim hrazeny 
náklady včetně daně z přidané hodnoty dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

9.F.e. Regionální přenos informací pro-
střednictvím Krajských informačních 
středisek pro rozvoj zemědělství 
a venkova

9.H. Podpora marketingu a propagace 
na vybraných mezinárodních veletr-
zích a výstavách v zahraničí

Vybrané veletrhy a výstavy, které jsou předmětem 
dotace:

World Food, Moskva, Ruská federace,
17. - 20. 9. 2012

Sial, Paříž, Francie, 21. - 25. 10. 2012

Internationale Grüne Woche, Berlín, Německo, 
18. - 27. 1. 2013

Biofach, Norimberk, Německo, 13. - 16. 2. 2013

13.C. Podpora zpracování zemědělských 
produktů a zvyšování konkurence-
schopnosti potravinářského průmyslu

Kritéria přijatelnosti projektů / předpoklady pro po-
skytnutí dotace:

a) projekt je v souladu s platnou právní úpravou,

b) pro každý schválený projekt se může použít pou-
ze jeden zdroj financování, tj. projekt nebude 
spolufinancován z jiných státních zdrojů, nebo 
fondů Evropské unie.

c) projekt musí být realizován na území České 
republiky, mimo území hl. města Prahy

p
o

řa
d

í                            Deník konzultací          Jméno konzultanta:

datum jméno/název 
tazatele *

kontakt
telefon/email

forma
konzultace

obsahové zaměření 
konzultace

časový rozsah 
do 60 minut

(počet minut)**

1.      
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

*  splňující podmínku mikro, malého a středního podniku
** nezávazné pro program 9.F.e.
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d) investice se musí týkat zpracovávání a odby-
tu produktů zahrnutých v Příloze č. 1 Smlouvy 
o ES, s výjimkou kapitol  3 a 16 – ryby a rybí pro-
dukty, které jsou pokryté nařízením Rady (ES) 
č.104/ 2000, a kapitol 17, 24, 45, 54, 57,

e) musí být předloženy dostatečné důkazy, že pro 
příslušné produkty lze nalézt běžná odbytiště – 
viz. marketingová studie,

f) ekonomická životaschopnost a finanční zdraví, 

g) investice respektuje omezení nebo restrikce 
dané opatřeními společných tržních organiza-
cí EU pro zemědělské výrobky a nesmí sloužit 
k zvyšování objemu produkce potravinářských 
výrobků,

h) nesmí být poskytnuta dotace, týkající se výro-
by produktů, které imitují nebo nahrazují mléko 
a mléčné výrobky,

i) dotaci lze uplatnit pouze na uznatelné náklady 
vynaložené po datu předložení žádosti na AZV,

j) dotaci lze poskytnout pouze na nové technolo-
gické zařízení. 

Přijatelné náklady:

0001 nákup technologických linek a strojů pro 
modernizaci základních technologických 
procesů zpracování zemědělských produktů 

0002 nákup zařízení přímo souvisejících s finální 
úpravou, balením a značením výrobků 

0003 modernizace zařízení na skladování zpra-
covávaných surovin a produktů

0004 modernizace chladících a mrazících zaří-
zení na skladování zpracovávaných suro-
vin a produktů

0005 modernizace tepelných spotřebičů ovliv-
ňujících kvalitu výrobků 

0006 nákup a instalaci měřících a kontrolních 
přístrojů ke sledování jakostních ukazatelů

0007 pořízení kontrolních záznamových a vy-
hodnocovacích přístrojů 

0008 související hardware a software

0009 nezbytné stavební náklady vyvolané poří-
zením a instalací technologie, měřících, 
kontrolních, záznamových a vyhodnocova-
cích přístrojů
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Seznam výrobků, jejichž výroba, zpraco-
vání a uvádění na trh spadá do oblasti 
Společné zemědělské a rybářské politiky

Příloha I. Smlouvy o fungování EU

Číslo nomen- 
klatury Název zboží

Kapitola 1 Živá zvířata
Kapitola 2 Maso a poživatelné droby
Kapitola 3 Ryby, korýši a měkkýši

Kapitola 4
Mléko a mlékárenské výrobky; 
ptačí vejce; přírodní med

Kapitola 5
05.04
05.15

Střeva, měchýře a žaludky ze zví-
řat (jiných než ryb), celé a jejich 
části
Výrobky živočišného původu jinde 
neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá 
zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůso-
bilá k lidskému požívání 

Kapitola 6 Živé rostliny a květinářské produk-
ty

Kapitola 7 Zelenina, poživatelné rostliny, ko-
řeny a hlízy

Kapitola 8
Jedlé ovoce; slupky citrusových 
plodů a melounů

Kapitola 9 Káva, čaj, koření, jiné než maté 
(čísla 09.03)

Kapitola 10 Obiloviny

Kapitola 11
Mlýnské výrobky: slad, škroby, le-
pek, inulin

Kapitola 12

Olejnatá semena a olejnaté plo-
dy; různá semena a plody, prů-
myslové 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 Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, surový 
nebo tavený, též „premier jus“

15.03

Stearin z vepřového sádla, 
oleostearin, olein z vepřového 
sádla a neemulgovaný oleomar-
garin, nesmíchané ani jinak ne-
upravené 

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 rost-
linné, hydrogenované, též rafino-
vané, ale jinak neupravené

15.13 Margarin, umělé vepřové sádlo 
a jiné upravené potravinové tuky

15.17
Zbytky po zpracování živočišných 
tuků nebo živočišných nebo rost-
linných vosků

Kapitola 16 Přípravky z masa, ryb, korýšů 
nebo měkkýšů

Minimální standardy

Oblast Platná právní úprava ČR Popis obsahu
Příslušný 

orgán stát-
ní správy

Veterinární 
péče

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinár-
ní péči a o změně souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a platné prováděcí vyhlášky

Veterinární péče, zdraví zvířat, 
hygiena a nezávadnost potravin

MZe
SVS

Výroba 
potravin

Zákon  č. 110/1997 Sb., o potravinách 
a tabákových výrobcích a o změně a do-
plnění některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a platné prová-
děcí vyhlášky

Zákon stanovuje povinnosti pod-
nikatelů při výrobě potravin a ta-
bákových výrobků a jejich uvádění 
do oběhu a upravuje státní dozor 
nad dodržováním povinností, vy-
plývajících z tohoto zákona

MZe
SZPI
SVS

Výroba 
krmiv

Zákon č. 91/1996 Sb.,
o krmivech, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon stanovuje povinnosti pod-
nikatelů při výrobě krmiv

MZe
ÚKZÚZ
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Kapitola 17

17.01 Řepný a třtinový cukr, v pevném 
stavu

17.02
Ostatní cukry; cukerné sirupy; 
umělý med (též smíšený s přírod-
ním 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 ostat-
ní kakaové odpady

Kapitola 20
Přípravky ze zeleniny, poživatel-
ných rostlin, ovoce nebo z jiných 
částí rostlin

Kapitola 22

22.04 Vinný mošt částečně kvašený, též 
jinak než přidáním alkoholu

22.05

Víno z čerstvých hroznů; vinný 
mošt z čerstvých hroznů, jehož 
kvašení bylo zastaveno přidáním 
alkoholu

22.07 Ostatní kvašené nápoje (jablečné, 
hruškové, medovina) 

ex 22.08

Etylalkohol denaturovaný či ne-
denaturovaný, jakéhokoli obsa-
hu alkoholu, získávaný ze země-
dělských produktů uvedených                 
v příloze I Smlouvy, vyjma destilá-
tů, likérů a jiných lihových nápo-
jů a složených lihových přípravků 
(tzv. koncentrované extrakty) pro 
výrobu alkoholických nápojů

ex 22.09
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 od-
pad; granulovaný nebo na prach 
umletý

Kapitola 54
54.01

Len surový, máčený, třený, voch-
lovaný nebo jinak zpracovaný, 
avšak nespředený, koudel a od-
pad (včetně trhaného materiálu)

Kapitola 57
57.01

Pravé konopí (Cannabis sativa) su-
rové, máčené, třené, vochlované 
nebo jinak zpracované, avšak ne-
spředené, koudel a odpad (včet-
ně trhaného materiálu)

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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13.D. Podpora zpracování zemědělských 
produktů a zvyšování  konkurence-
schopnosti krmivářského průmyslu 

Kritéria přijatelnosti projektů / předpoklady pro po-
skytnutí dotace:
a) projekt je v souladu s platnou právní úpravou,
b) pro každý schválený projekt se může použít pou-

ze jeden zdroj financování, tj. projekt nebude 
spolufinancován z jiných státních zdrojů, nebo 
fondů Evropské unie,

c) projekt musí být realizován na území České 
republiky, mimo území hl. města Prahy,

d) investice u výroby krmiv musí být pouze pro zví-
řata poskytující potraviny,

e) musí být předloženy dostatečné důkazy, že pro 
příslušné produkty lze nalézt běžná odbytiště – 
viz. marketingová studie,

f) ekonomická životaschopnost a finanční zdraví, 
g) investice respektuje omezení nebo restrikce 

dané opatřeními společných tržních organiza-
cí EU pro zemědělské výrobky a nesmí sloužit 
k zvyšování objemu produkce potravinářských 
výrobků,

h) nesmí být poskytnuta dotace, týkající se výro-
by produktů, které imitují nebo nahrazují mléko 
a mléčné výrobky,

i) dotaci lze uplatnit pouze na uznatelné náklady 
vynaložené po datu předložení žádosti na AZV,

j) dotaci lze poskytnout pouze na nové technolo-
gické zařízení. 

Přijatelné náklady:

0001 nákup technologických linek a strojů pro 
modernizaci základních technologic-
kých procesů zpracování zemědělských 
produktů 

0002 nákup zařízení přímo souvisejících s fi-
nální úpravou, balením a značením vý-
robků 

0003 modernizace zařízení na skladování 
zpracovávaných surovin a produktů

0004 modernizace chladících a mrazících za-
řízení na skladování zpracovávaných su-
rovin a produktů

0005 modernizace tepelných spotřebičů ovliv-
ňujících kvalitu výrobků 

0006 nákup a instalaci měřících a kontrolních 
přístrojů ke sledování jakostních ukaza-
telů

0007 pořízení kontrolních záznamových a vy-
hodnocovacích přístrojů 

0008 související hardware a software

0009 nezbytné stavební náklady vyvolané poří-
zením a instalací technologie, měřících, 
kontrolních, záznamových a vyhodnoco-
vacích přístrojů

Minimální standardy

Oblast Platná právní úprava ČR Popis obsahu
Příslušný 

orgán stát-
ní správy

Veterinární 
péče

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinár-
ní péči a o změně souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a platné prováděcí vyhlášky

Veterinární péče, zdraví zvířat, 
hygiena a nezávadnost potravin

MZe
SVS

Výroba 
krmiv

Zákon č. 91/1996 Sb.,
o krmivech, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon stanovuje povinnosti pod-
nikatelů při výrobě krmiv

MZe
ÚKZÚZ
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