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Zásady,
kterými se na základ  § 1, § 2 a 2d zákona . 252/1997 Sb., o zem d lství, ve zn ní pozd jších 

p edpis , stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování 
a využívání genetických zdroj  pro výživu a zem d lství pro rok 2016

. j.: 14490/2016-MZE-17253

ást A.

Ministerstvo zem d lství (dále jen „MZe“) na základ  § 1, § 2 a 2d zákona . 252/1997 Sb., o zem d lství, ve 
zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 252/1997 Sb.“) a v souladu s usnesením Poslanecké sn movny 
Parlamentu eské republiky . 1030 z 36. sch ze konané dne 17. prosince 2015, v souladu s odstavcem 
8 písm. d) ásti A. Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016 na základ  
§ 1, § 2 a 2d zákona . 252/1997 Sb., . j. 41176/2015-MZE-17251 (dále jen „Zásady MZe“), v souladu 
s Národním programem konzervace a využívání genetických zdroj  rostlin, zví at a mikroorganism  
významných pro výživu a zem d lství na období 2012–2016 (dále jen „Národní program“) vyhlášeným dne 
6. 12. 2011 MZe, v souladu se zákonem . 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdroj  rostlin 
a mikroorganism  významných pro výživu a zem d lství a o zm n  zákona . 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis , (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganism ), ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 148/2003 Sb.“), v souladu se zákonem . 154/2000 Sb., o šlecht ní, 
plemenitb  a evidenci hospodá ských zví at a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (plemená ský 
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „plemená ský zákon“), v souladu s textem mezinárodní 
úmluvy uvedené jako Sd lení Ministerstva zahrani ních v cí . 134/1999 Sb., o sjednání Úmluvy o biologické 
rozmanitosti (dále jen „CBD“), v souladu s Druhým globálním ak ním plánem pro genetické zdroje rostlin 
(FAO, 2012) a Globálním ak ním plánem pro živo išné genetické zdroje (FAO, 2007)

vydává

Zásady, kterými se na základ  § 1, § 2 a 2d zákona . 252/1997 Sb., o zem d lství, ve zn ní 
pozd jších p edpis , stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání 

genetických zdroj  pro výživu a zem d lství pro rok 2016 (dále jen „Zásady“).

1.  Podmínky pro poskytování dotací a postup podávání žádostí:

1.1. dotaci lze poskytnout osob  (dále jen „žadatel“), která spl uje níže uvedené podmínky a podmínky 
uvedené u jednotlivých p edm t  dotace, která vlastní nebo je držitelem genetického zdroje, jeho kolekce i 
sbírky, uvedené jako p edm t dotace dle ásti B. bod  1., 2. a 3. nebo vykonává innosti p edm tu dotace 
uvedené dle ásti B. bodu 4. a sou asn  má k datu, kdy je žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí 
o za azení do Národního programu. Žadatelem m že být rovn ž subjekt, který bude dota ní prost edky 
administrovat jiné fyzické nebo právnické osob  za azené do Národního programu (dále jen „administrátor 
dotace“) a ur ená osoba, pokud jsou takto uvedeni u jednotlivých p edm t  dotace, 

1.2. žadatelem nem že být subjekt, který nemá trvalý pobyt, p ípadn  sídlo obchodní spole nosti, na území 
eské republiky nebo neprokáže, že oprávn n  podniká na území eské republiky, 

a)  žadatelem nem že být subjekt, jehož pozemky, na nichž je umíst n genetický zdroj, na který žádá 
o dotaci, se nenachází na území eské republiky,

b)  žadatelem nem že být spole nost vzniklá podle § 2716 zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, 
organiza ní složka státu, p ísp vková organizace, subjekty v p sobnosti Ministerstva obrany, Ministerstva 
školství, mládeže a t lovýchovy, Ministerstva pr myslu a obchodu, Ministerstva životního prost edí, 
Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury, pokud není u jednotlivých 
p edm t  dotací uvedeno jinak. 

Žadatelem m že být Akademie v d R, Univerzita Karlova, eská zem d lská univerzita v Praze, Jiho eská 
univerzita v eských Bud jovicích, Mendelova univerzita v Brn , Univerzita Palackého v Olomouci, Veterinární 
a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Výzkumný ústav živo išné výroby, 
v. v. i, Výzkumný ústav veterinárního léka ství, v. v. i., Výzkumný ústav potraviná ský Praha, v. v. i., Výzkumný 
ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. a Národní park Šumava,

c)  žadatelem nem že být subjekt, který obdržel v p íslušném roce na innost nebo p edm t, pro který je 
požadována dotace úv r s podporou Podp rného a garan ního rolnického a lesnického fondu, a.s. (dále 
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jen „PGRLF“) nebo dotaci i p ísp vek z rozpo tu kapitoly MZe, dotaci z jiných rozpo tových kapitol 
státního rozpo tu, dotaci z rozpo tu státního fondu nebo dotaci z rozpo tu územního samosprávného 
celku, pokud není u jednotlivých p edm t  dotace uvedeno jinak; z tohoto titulu nemohou žádat o dotaci 
Národní h eb ín Kladruby nad Labem, s. p. o., Zemský h eb inec Tluma ov, s. p. o., a Zemský h eb inec 
Písek, s. p. o., 

d)  žadatelem nem že být subjekt, který využívá p edm t dotace výhradn  a pouze ke komer ním ú el m 
bez ohledu na pln ní Národního programu,

1.3. o poskytnutí dotace rozhoduje MZe na základ  žádosti, pro jejíž objektivní posouzení si m že vyžádat 
dopl ující údaje a doklady,

a)  žadatel dokládá v žádosti o dotaci (dále jen „žádost“) své identi  ka ní údaje dle závazných vzor  
uvedených v ásti D. P ílohy, v etn  tabulek p íslušných k danému p edm tu dotace a dále údaje 
a informace uvedené v ásti A. odst. 3 Obsah žádosti. Žadatel je povinen uvést požadované údaje 
iteln , úpln  a pravdiv . Žádost se podává samostatn  za každý p edm t dotace, tzn., že nelze spojovat 

žádost o dotaci na více p edm t  dotace s vlastním íselným kódem do jedné žádosti, pokud není 
uvedeno jinak,

b)  u p edm t  dotace dle ásti B. bodu 1. uplatní žadatelé své individuální požadavky na dotaci 
prost ednictvím p íslušného administrátora dotace uvedeného u každého p edm tu dotace. Administrátor 
dotace následn  ov í a potvrdí oprávn nost individuálních požadavk , zpracuje souhrnnou 
žádost a p edá ji spole n  se seznamem individuálních požadavk  vedeným v p ehledné elektronické 
form  Výzkumnému ústavu živo išné výroby, v. v. i., Praha – Uh ín ves (dále jen „VÚŽV“ i „ur ená 
osoba“) k doporu ení. VÚŽV zajistí z titulu ur ené osoby koordinující „Národní program konzervace 
a využívání genetických zdroj  zví at významných pro výživu a zem d lství“ (dále jen „Národní program 
zví at“) odbornou kontrolu žadatel  a prov ení jejich žádostí a navrhne pro jednotlivá plemena zví at 
rozd lení sazeb a podpor na základ  jejich speci  ckých nárok  a metodických cíl  a zohlední p itom 
disponibilní  nan ní prost edky MZe pro Národní program zví at v daném roce. VÚŽV poté podá souhrnné 
žádosti, seznam individuálních požadavk  a návrh podpor na odpov dný odbor MZe k další kontrole 
a administraci,

c)  u p edm t  dotace dle ásti B. bodu 2. podají jednotliví žadatelé své žádosti o dotace u Výzkumného 
ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha – Ruzyn  (dále jen „VÚRV“ i „pov ená osoba“) v souladu 
s podmínkami uvedenými u každého p edm tu dotace. VÚRV zajistí z titulu pov ené osoby koordinující 
„Národní program konzervace a využívání genetických zdroj  rostlin a agro-biodiverzity“ (dále jen „Národní 
program rostlin“) odborné prov ení žádostí a odbornou kontrolu žadatel  o dotaci. Každá žádost musí 
být rovn ž dopln na smlouvou žadatele s VÚRV na pln ní závazk  vyplývajících z Národního programu 
rostlin s p ehledem druhu a rozsahu plánovaných aktivit a prací v roce p iznání dotace. VÚRV odborn  
posoudí plánované parametry a postupy ešení a navrhne MZe rozd lení podpor na základ  objektivní 
pot eby a speci  ckých podmínek a priorit jednotlivých pracoviš . P itom VÚRV rovn ž zohlední stanoviska 
Rady genetických zdroj  rostlin a disponibilní  nan ní prost edky MZe pro Národní program rostlin 
v daném roce. Kompletní žádosti p edá VÚRV na odpov dný odbor MZe k další kontrole a administraci,

d)  u p edm t  dotace dle ásti B. bodu 3. podají jednotliví žadatelé své žádosti o dotace u Výzkumného 
ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha – Ruzyn  (dále jen „VÚRV“ i „pov ená osoba“) v souladu 
s podmínkami uvedenými u každého p edm tu dotace. VÚRV zajistí z titulu pov ené osoby koordinující 
„Národní program konzervace a využívání genetických zdroj  mikroorganism  a drobných živo ich  
hospodá ského významu“ (dále jen „Národní program mikroorganism “) odborné prov ení žádostí 
a odbornou kontrolu žadatel  o dotaci. Každá žádost musí být rovn ž dopln na smlouvou žadatele 
s VÚRV na pln ní závazk  vyplývajících z Národního programu mikroorganism  s p ehledem druhu 
a rozsahu plánovaných aktivit a prací v roce p iznání dotace. VÚRV odborn  posoudí plánované 
parametry a postupy ešení, a po zohledn ní disponibilních  nan ních prost edk  MZe pro Národní 
program mikroorganism  v daném roce, navrhne MZe rozd lení podpor na základ  objektivní pot eby, 
p ípadn  speci  ckých podmínek pracoviš . Kompletní žádosti p edá VÚRV na odpov dný odbor MZe 
k další kontrole a administraci,

e)  na odpov dný odbor MZe k další administraci. Žádosti musí zohled ovat disponibilní  nan ní prost edky 
MZe pro ú ely koordinace Národního programu, musí zahrnovat závazný p ehled plánovaných aktivit 
a prací v roce p iznání dotace, plány kontrol u ú astník  Národního programu v daném roce a p ípadn  
další speci  ckou dokumentaci požadovanou u jednotlivých p edm t  dotace,

f)  k odbornému posouzení žádostí o dotaci jednotlivých ú astník  Národního programu je kompetentní 
zejména VÚŽV a VÚRV, které také mohou navrhnout úpravu nebo zamítnutí žádosti s uvedením d vod  
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a rovn ž do žádosti uvést veškeré zjišt né nedostatky. Sporné p ípady eší p íslušný odbor MZe. MZe 
uchovává pro kontrolní ú ely souhrnné žádosti a další p íslušné doklady po dobu 15 let,

g)  p ijímání žádostí je zahájeno v roce 2016, a to 10. dnem od data, kdy tyto Zásady nabyly ú innosti. 
V každé žádosti vyplní p íslušný odbor MZe požadované identi  ka ní údaje a v návaznosti na to jí p id lí 
po adové íslo a žádost zaregistruje. Pokud je žádost neúplná nebo obsahuje zjevn  chybné nebo 
nepravdivé údaje, vrátí ji žadateli do 30 dn  ode dne jejího doru ení spolu s uvedením konkrétních vad 
a s výzvou a lh tou k jejich odstran ní. Nedojde-li k odstran ní vad žádosti do stanovené lh ty, bude 
žádost zamítnuta, 

h)  termíny pro ukon ení p ijímání žádostí jsou uvedeny v následující tabulce. Zmeškání jakékoli ze 
stanovených lh t nelze prominout; v p ípad  zmeškání stanovené lh ty bude žádost o dotaci zamítnuta.

P edm t dotace: Termín a místo ukon ení 
p ijímání žádostí:

Žádosti o dotaci dle ásti B. bod  2. a 3. na genetické zdroje rostlin 
a genetické zdroje mikroorganism  a drobných živo ich  – podávané 
VÚRV

Do 29. 4. v etn  
na p íslušném odboru MZe 

Žádosti o dotaci dle ásti B. bodu 4. na služby, koordinace a realizace 
Národního programu – podávané VÚRV a VÚŽV

Do 29. 4. v etn  
na p íslušném odboru MZe 

Seznam ov ených individuálních požadavk  a souhrnné žádosti o dotaci 
dle ásti B. bod  1.1. 1.3. a 1.12. 1.17.  Genetické zdroje hospodá ských 
zví at, ryb a v el, mimo dota ní tituly na podporovaná plemena ovcí, koz 
a koní -  podávané administrátory dotace

Do 30. 9. v etn  
na VÚŽV

Seznam ov ených individuálních požadavk  a souhrnné žádosti o dotaci 
dle ásti B. bod  1.4. 1.11. Genetické zdroje plemen ovcí, koz a koní 
- podávané administrátory dotace.

Do 14. 10. v etn  
na VÚŽV

Seznam ov ených individuálních požadavk  a souhrnné žádosti o dotaci 
dle ásti B. bod  1.1. 1.17. Genetické zdroje hospodá ských zví at, ryb 
a v el - podávané VÚŽV.

Do 31. 10. v etn  
na p íslušném odboru MZe 

2. Obsah žádosti: 

a)  identi  ka ní údaje zpracované dle závazných vzor  uvedených v ásti D. P ílohy, které budou podepsané 
statutárními zástupci s charakteristikou žadatele, 

b)  výpis z obchodního rejst íku (p ípadn  jiný doklad o registraci k podnikání ve vztahu k p edm tu dotace) 
je možno doložit výpisem po ízeným dálkovým p ístupem, na kterém žadatel svým podpisem potvrdí 
správnost uvedených údaj  v souladu s bodem 2. a) a který nebude starší t í m síc  k datu podání 
žádosti, 

c)  v p ípad  právnických osob údaje o osobách podle § 14 odst. 3 písm. e) rozpo tových pravidel, pokud 
neexistují takové osoby, p ílohou žádosti musí být estné prohlášení dle závazného vzoru uvedeného 
v ásti D. P ílohy,

d)  doklad o platném bankovním ú tu žadatele,

e)  vypln né tabulky p íslušné k danému p edm tu dotace s estným prohlášením (tabulky . 1, 2a, 2b, 3, K, 
R, RS, V),

f)  další p ípadné údaje požadované u daného p edm tu dotace,

g)  MZe si vyhrazuje právo vyžádat si v p ípad  nutnosti další dopl ující údaje i doklady za ú elem posouzení 
žádosti.

3. Poskytování dotace:

a)  na dotaci není právní nárok (s výjimkou ustanovení uvedeném v § 25 odst. 3 zákona . 148/2003 Sb.),

b)  MZe poskytne dotaci, jestliže žádost i žadatel spl ují podmínky a lh ty stanovené t mito Zásadami. 
Žádosti o dotaci se projednávají a schvalují v po adí, v jakém byly zaregistrovány p íslušným odborem 
MZe, 
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c)  dotace m že být poskytnuta žadateli, se kterým nebylo zahájeno insolven ní ízení podle zákona 
. 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolven ní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , 

p ípadn  není v likvidaci,

d)  dojde-li MZe k záv ru, že podmínky pro poskytnutí dotace nejsou spln ny, sd lí to písemn  žadateli 
spolu s d vody, pro které nelze dotaci poskytnout; toto sd lení musí žadateli zaslat bez zbyte ného 
odkladu; zamítnutí žádosti je kone né a nelze proti n mu podat stížnost ani odvolání,

e)  u t ch p edm t  dotace ásti B. bodu 1., kde je sazba dotace stanovena do ur ité ástky, zajistí MZe ve 
spolupráci s VÚŽV, že na p iznaných žádostech bude poskytnuta stejná sazba dotace všem p íjemc m 
dotace daného p edm tu programu,

f)  p i poskytování dotací se postupuje podle rozpo tových pravidel,

g)  p i poskytování dotací v rámci podprogramu B.1.16. Ryby, který byl noti  kován a následn  schválen 
rozhodnutím Evropské komise ze dne 18. 9. 2013 jako ve ejná podpora SA.35664 (2012/N), se postupuje 
ve smyslu l. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), 

h)   nan ní vypo ádání dotace se provádí podle vyhlášky . 367/2015 Sb., o zásadách a lh tách  nan ního 
vypo ádání vztah  se státním rozpo tem, státními  nan ními aktivy a Národním fondem (vyhláška 
o  nan ním vypo ádání), dále jen „vyhláška . 367/2015 Sb.“), kterou se stanoví zásady a termíny 
 nan ního vypo ádání vztah  se státním rozpo tem, státními  nan ními aktivy nebo Národním fondem, 
ve zn ní pozd jších p edpis . Vypo ádání se zasílá poskytovateli dotace, odboru MZe, který Rozhodnutí 
vydal, a to dle závazného vzoru uvedeného v ásti D. P ílohy.

4. Vydání Rozhodnutí:

a)  dotaci MZe poskytne na základ  písemného Rozhodnutí, vydaného podle § 14 odst. 4 rozpo tových 
pravidel,

b)  Rozhodnutí obsahuje:

  název a adresu poskytovatele dotace,
  identi  kaci dotace, a to: íslo Rozhodnutí, název programu, úplné kódové ozna ení a úplný název 

p edm tu dotace,
  ozna ení p íjemce dotace, a to: 

- u p íjemce dotace, který je fyzickou osobou: 
 jméno a p íjmení, adresu trvalého pobytu, bankovní spojení, datum narození, rodné íslo (dále jen 
 „R “ a p ípadn  identi  ka ní íslo (dále jen „I “), 

-  u p íjemce dotace, který je právnickou osobou:
 plný obchodní název  rmy (v p esném zn ní uvedeném ve výpisu z obchodního rejst íku, apod.), sídlo
 obchodní  rmy, právní forma, bankovní spojení, a I  p íjemce, 

  ú el, na který je dotace poskytována,
  výši dotace, a to:

- celkovou výši náklad , respektive výdaj  na ú el dotace, které byly nebo budou vynaloženy 
 v p íslušném roce (pouze u dotací stanovených na pokrytí náklad  mezní ástkou), 
- celkový po et jednotek (u p edm t  dotace dle ásti B. bodu 1.),
- sazbu dotace na jednotku (u p edm t  dotace dle ásti B. bodu 1.), 
- celkovou výši dotace, 

  lh tu, v níž musí být stanoveného ú elu dosaženo,
  den vydání Rozhodnutí,
  podmínky použití dotace a další ustanovení: 

ustanovení o povinnosti p íjemce dotace anebo administrátora dotace poskytovat požadované 
informace, dokladovat innost a umož ovat vstup kontrolou pov eným pracovník m MZe, p ípadn  
Ministerstva  nancí (dále jen „MF“), územním FÚ a dalším subjekt m oprávn ným provád t kontroly 
do svých objekt  a na pozemky k ov ování pln ní podmínek Rozhodnutí,
ustanovení o povinnosti p íjemce dotace anebo administrátora dotace uchovávat Rozhodnutí 
v etn  jeho dopl k  a veškeré doklady, týkající se poskytnuté dotace ve smyslu zákona 
. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , 

ustanovení, že v p ípad  zjišt ní, že na základ  uvedení nepravdivých nebo neúplných údaj  v žádosti 
byla poskytnuta dotace, vrátí p íjemce dotace neoprávn n  použité nebo zadržené prost edky na 
p íslušný ú et MZe, a že m že být zahájeno ízení podle § 15 rozpo tových pravidel; v p ípad  zjišt ní 
porušení rozpo tové kázn  podle § 44 rozpo tových pravidel, vrátí p íjemce dotace neoprávn n  
použité nebo zadržené prost edky v etn  penále na ú et ur ený v rozhodnutí p íslušného FÚ 
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a sou asn  je povinen oznámit tuto skute nost p íslušnému odboru MZe a koordinátorovi p íslušného 
Národního programu pov ené i ur ené osoby,
povinnost p edkládat ve stanoveném termínu požadované doklady p íslušnému odboru MZe,
povinnost p íjemce dotace anebo administrátora dotace podrobn  se seznámit s Národním 
programem, Zásadami a p íslušnými metodikami, a plnit podmínky v nich uvedené,
povinnost p íjemce dotace akceptovat zve ejn ní údaj  vyplývajících z Rozhodnutí v rozsahu: jméno 
a p íjmení (název obchodní  rmy), rok narození (I ), obec, ve které má p íjemce trvalý pobyt (adresa 
sídla obchodní  rmy), p edm t a výše dotace a podmínky poskytnutí dotace, povinnost p íjemce 
dotace dodržet podmínku, že p edm t dotace nebude použit výhradn  ke komer ním ú el m, bez 
ohledu na pln ní Národního programu, 
u p edm t  dotace dle ásti B. bodu 1. ustanovení práv a povinností p íjemce dotace zajiš ujících 
v maximální možné mí e kontinuitu využití podporovaného p edm tu dotace jako genetického zdroje, 
u p edm t  dotace dle ásti B. bod  2. a 3. ustanovení, že p íjemce dotace zachová dot ené 
kolekce nebo sbírky minimáln  na stávající úrovni, a že p íjemce dotace bude ádn  a ve stanove-
ném rozsahu zajiš ovat aktivity a služby vyplývající ze zadání Národního programu a smluv s pov -
enou osobou, a že p íjemce dotace dodrží ohlašovací povinnost k MZe p i jakémkoli neplánovaném 

nestandardním nakládání s uvedenými kolekcemi i sbírkami v období uvedeném v Rozhodnutí,
ustanovení, že v souladu s § 15 rozpo tových pravidel si MZe vyhrazuje právo neproplatit stanovenou 
ástku dotace v p ípad  zjišt ní skute ností, oprav ujících MZe k odn tí dotace a v p ípad  vázání 

prost edk  státního rozpo tu,
pokud by Evropská komise shledala dota ní program i podprogram neslu itelným se spole ným 
trhem podle l. 108 odst. 2 SFEU a rozhodla by o jeho zrušení i úprav , vyhrazuje si MZe právo 
neproplatit stanovenou ástku dotace,
ustanovení o p ípadném vy len ní z podmínek Rozhodnutí podmínky mén  závažné nebo uvedení, 
která nespln ní podmínek jsou mén  závažná (§ 14 odst. 5 rozpo tových pravidel).

c)  Rozhodnutí se vyhotovuje písemn , minimáln  ve ty ech vyhotoveních; každé vyhotovení má hodnotu 
originálu; jedno vyhotovení obdrží p íjemce dotace, jedno vyhotovení obdrží pov ená respektive ur ená 
osoba p íslušného podprogramu Národního programu (VÚRV, VÚŽV), dv  vyhotovení si ponechá útvar 
MZe, který Rozhodnutí vydal – z toho jedno p edá odboru ú etnictví a statistiky k proplacení,

d)   nan ní vyjád ení dotace v Rozhodnutí bude uvedeno v ástkách zaokrouhlených na celé K  sm rem 
dol ,

e)  jakékoliv požadované zm ny v obsahu Rozhodnutí je nutno projednat nejpozd ji do 60 kalendá ních 
dn  od data obdržení zm ny od p íjemce dotace; p ípadné schválené zm ny je nutno ešit rozhodnutím 
o zm n  Rozhodnutí,

f)  v p ípad , že je dotace poskytována subjektu, který bude dota ní prost edky administrovat jiné fyzické 
nebo právnické osob , MZe vydá Rozhodnutí pouze tomuto subjektu, který pak vydává Sd lení 
o Rozhodnutí o poskytnutí dotace kone nému p íjemci dotace a musí vést pr kaznou evidenci o p evodu 
poskytnutých prost edk  kone nému p íjemci dotace a provád t jejich kontrolu. Tento postup bude 
uplat ován u všech p edm t  dotace ásti B. bodu 1., krom  p edm tu dotace B 1. 8. Starokladrubský 
k ,

g)  na Rozhodnutí se nevztahují obecné p edpisy o správním ízení1).

5. Zp sob poskytování a ú tování dotací:

a)  poskytnuté  nan ní prost edky mají charakter neinvesti ních dotací,

b)  vzhledem k tomu, že p edm tem dotace není ekonomická innost (viz ást A. bod 1. g) a žadatelé z tohoto 
d vodu nemohou provést odpo et DPH, jsou jim hrazeny p iznané náklady v etn  dan  z p idané 
hodnoty dle zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, 

c)  dotace se ú tují na zvláštní ú et v souladu se sm rnou ú tovou osnovou, ú etními metodami a da ovou 
evidencí - p íjemce dotace, který nemá povinnost vést ú etnictví je povinen zajistit ádné zaevidování 
v rámci da ové evidence, 

1) zákon . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  
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d)  maximální výše režijních náklad  nep esáhne 20 %, pokud nebude Rozhodnutím stanoveno jinak,

e)   nan ní prost edky se poskytují p evodem na bankovní ú et p íjemce dotace v souladu s ustanovením 
§ 16 rozpo tových pravidel nebo dle usnesení vlády R ze dne 6. 11. 2002 . 1084 o zp sobu p evád ní 
 nan ních prost edk  ze státního rozpo tu do rozpo tu obcí a kraj  v roce 2003 a dle § 28 odst. 6 zákona 
. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis ,

f)  p íjemce dotace, kterému byla poskytnuta dotace ve výši ur itého procenta z náklad  innosti, respektive 
výdaj , nebo  xní ástka na innost, která je p edm tem dotace, prokazuje v ú etnictví výši náklad , 
respektive výdaj , vynaložených na podporovanou innost, 

g)  v p ípad  p iznané dotace vyjmenovaným p ísp vkovým organizacím uvedeným jako p íjemce dotace, 
se o p íslušnou ástku ú elov  zvýší p ísp vek na innost formou rozpo tového opat ení; v t chto 
p ípadech se m ní dota ní prost edky na p ísp vek,

h)  u p edm t  dotace dle ásti B. bodu 2. „Dotace na udržování a využívání vybraných kolekcí genetických 
zdroj  rostlin“, dle ásti B. bodu 3. „Dotace na udržování sbírek mikroorganism  a drobných živo ich  
hospodá ského významu“ ásti B. bodu 4. „Dotace na služby, koordinaci a realizaci Národního programu“ 
se m že dotace poskytovat v pr b hu roku formou záloh.

6. Povinnosti žadatele – p íjemce dotace 

a)  žadatel v p ípad  poskytnutí  nan ních prost edk  (dále jen „poskytnutí dotace“) odpovídá za to, že 
všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby 
p ed vydáním Rozhodnutí“) dojde ke zm nám, je žadatel povinen oznámit tyto zm ny a doložit je. Po 
termínu ukon ení p ijímání žádostí nem že žadatel zvyšovat požadavek na objem  nan ních prost edk ,

b)  p íjemce dotace odpovídá za to, že ú el, na který mu byla poskytnuta dotace, splnil nebo splní v rozsahu 
a do termínu stanoveného v Rozhodnutí, a Národním programem, a v p ípad  dotací poskytnutých 
dle ásti B. bod  2. a 3. i v rozsahu stanoveném smlouvou s pov enou osobou, a v p ípad  dotací 
poskytnutých dle ásti B. bodu 4. dle závazného p ehledu plánovaných aktivit a prací v roce p iznání 
dotace,

c)  v p ípad  zjišt ní, že dotace byla poskytnuta na základ  uvedení neúplných nebo nepravdivých údaj , 
vrátí p íjemce dotace neoprávn n  použité prost edky na p íslušný ú et MZe a m že být zahájeno ízení 
podle § 15 zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n  n kterých souvisejících zákon  
(rozpo tová pravidla), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „rozpo tová pravidla“). V p ípad  zjišt ní 
porušení rozpo tové kázn  podle § 44 rozpo tových pravidel, vrátí p íjemce dotace neoprávn n  použité 
nebo zadržené prost edky v etn  penále na ú et uvedený v rozhodnutí Finan ního ú adu (dále jen „FÚ“). 
Sou asn  je povinen tuto skute nost neprodlen  oznámit MZe, odboru, který toto Rozhodnutí vydal,

d)  ne erpání celkové výše  nan ních prost edk  uvedené v Rozhodnutí se nepovažuje za nepln ní 
stanovených podmínek, ale nezakládá právo p íjemce dotace na do erpání  nan ních prost edk  
v následujícím roce,

e)  p íjemce dotace, který nem že z vážných d vod  splnit podmínky nebo ú el, na který mu byla dotace 
poskytnuta, je povinen o tom neprodlen  informovat p íslušný odbor MZe a sou asn  pov enou 
respektive ur enou osobu p íslušného Národního programu, a navrhnout zp sob ešení; MZe m že 
návrhu vyhov t nebo zahájit postup podle ásti A. bodu 6c). V p ípad  úmrtí p íjemce dotace bude 
postupováno v souladu s ustanovením ob anského zákoníku,

f)  p íjemce dotace odpovídá za poskytnutí pravdivých a úplných informací, které jsou podkladem pro vydání 
Rozhodnutí,

g)  administrátor dotace odpovídá za ov ení správnosti informací poskytnutých žadatelem tam, kde je to 
uvedeno níže u jednotlivých p edm t  dotace, zm ny, které nastanou proti skute nostem uvedeným 
v Rozhodnutí, je p íjemce dotace povinen neprodlen  oznámit odpov dnému odboru MZe,

h)  p íjemce dotace poskytne pov ené osob  a administrátorovi dotace, který dále zprost edkuje ur ené 
osob  veškeré pot ebné informace a údaje nutné pro vypracování Výro ní zprávy za p íslušný Národní 
program, v termínu stanoveném pov enou respektive ur enou osobou. Ta zpracuje dle pokynu MZe 
hodnotící Výro ní zprávu za sv j podprogram a odevzdá ji do 31. 3. 2017 odpov dnému odboru MZe.
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7. Kontrola dodržování Zásad:

a)  v souladu s § 39 rozpo tových pravidel, v souladu s § 4a zákona . 252/1997 Sb. a v souladu se zákonem 
. 320/2001 Sb., o  nan ní kontrole, ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých zákon  (zákon o  nan ní 

kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis  a zákonem . 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní ád) mohou 
kontrolu provést orgány MZe, pop . MF, místn  p íslušný FÚ, Nejvyšší kontrolní ú ad a další subjekty 
oprávn né provád t kontroly; kontrolu m že provád t z titulu pov ené i ur ené osoby Národního 
programu VÚRV a VÚŽV; kontrolu mohou provád t také p íslušné orgány EU, zejména Evropská komise, 
Evropský ú ad pro boj proti podvod m (OLAF) a Evropský ú etní dv r, 

b)  kontrola m že být provád na ode dne podání žádosti na MZe, pov ená respektive ur ená osoba, oznámí 
p íjemci dotace as a místo provedení kontroly (pouze u kontrol provád ných MZe nebo pov enou i 
ur enou osobou), 

c)  p edm tem kontroly u žadatel  i p íjemc  dotace je dodržování podmínek souvisejících s poskytnutím 
dotace vyplývajících z t chto Zásad a Rozhodnutí, 

d)  o provedené kontrole bude sepsán kontrolní protokol ve t ech vyhotoveních. Po jednom vyhotovení 
kontrolního protokolu obdrží kontrolovaný p íjemce dotace, pov ená respektive ur ená osoba a p íslušný 
odbor MZe. V p ípad  kontroly provedené pouze pov enou respektive ur enou osobou obdrží p íslušný 
odbor MZe kontrolní záznam v jednom vyhotovení,

e)  v p ípad  nedodržení podmínek poskytnutí dotace stanovených Rozhodnutím nahlásí MZe rozsah 
nepln ní podmínek poskytnutí dotace a z toho vyplývající objem neoprávn n  použitých prost edk  
místn  p íslušnému FÚ; v p ípad  pochybení MZe p i poskytnutí dotace a po vyplacení  nan ních 
prost edk  se neoprávn n  použité prost edky vracejí na p íslušný ú et MZe; MZe tyto prost edky 
odvede na p íslušný ú et FÚ,

f)  pokud byla dotace poskytnuta na základ  nepravdivých údaj , které nebylo možné zkontrolovat, 
vrací p íjemce dotace poskytnuté  nan ní prost edky v b žném roce na ú et, ze kterého byly p íjemci 
poskytnuty, v následujících letech na p íjmový ú et MZe; MZe m že tyto prost edky v b žném roce použít 
v souladu s rozpo tovými pravidly.

8. Další ustanovení:

a)  MZe p edkládá analýzu vynaložených prost edk  na dotace MF do 30. 4. 2017,

b)  MZe je povinno zaslat MF podklady pro registr p íjemc  dotací, 

c)  v od vodn ných p ípadech m že v pr b hu roku MZe provést písemné zp esn ní t chto Zásad,

d)  MZe není oprávn no tento program realizovat, pokud obdrží negativní rozhodnutí Evropské komise 
o slu itelnosti tohoto dota ního titulu.
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ást B.

P edm ty dotací

1. Podpora udržovatel m genetických zdroj  hospodá ských zví at, ryb a v el 
 
Ú el:
zachování genetických zdroj  hospodá ských zví at a geneticky cenných populací hospodá ských zví at, ryb 
a v el v rámci Národního programu zví at, který jako ur ená osoba koordinuje VÚŽV.

Podmínka pro poskytnutí dotace: 
Jednotlivé p edm ty dotace B. 1.1 až B. 1.17 budou otev eny, pouze pokud odpov dný odbor MZe v dob  
p ijímání žádostí o dotace již schválil aktualizovanou odbornou Metodiku uchování genetického zdroje 
zví ete, která se k jednotlivému p edm tu dotace vztahuje.

1.1. ESKÁ ERVINKA

Ú el podpory:
udržování jedinc  plemene skotu eská ervinka.

Subjekt:
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu zví at, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
zví at. 
 
P edm t a maximální výše dotace:

Podmínky poskytnutí dotace: 

  žadatel m že uplatnit žádost o dotaci pouze na zví ata uznaná jako genetický zdroj, tj. jedince, kte í jsou 
takto jednozna n  identi  kováni v plemenné knize eské ervinky;

  všechna zví ata, která jsou p edm tem dotace, musí být zárove  evidovaná v úst ední evidenci jako živá 
zví ata ke dni 31. 7. 2016;

  žadatel uplat uje individuální požadavek o dotaci pouze na zví ata reproduk n  aktivní v rámci istokrevné 
plemenitby;

  chov je vedený v Kontrole užitkovosti masné produkce nebo Kontrole mlé né užitkovosti;
  žadatel, který má chov vedený v kontrole užitkovosti dle sm rnic eského svazu chovatel  masného 

skotu, z.s. doloží spolu s individuální žádostí také kopii smlouvy o zajišt ní KUMP;
  od jalovic p ed nástupem chovatelské dosp losti (prvním p ipušt ním) je k datu, kdy je žádost o dotaci 

doru ena na MZe již odebrán a uložen v genobance VÚŽV vzorek genetického materiálu (tj. krev) 
doložený p edávacím protokolem.

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žadatel uplatní individuální požadavek o dotaci u Svazu chovatel  eského strakatého skotu, z.s., U Topíren 
2, 170 41 PRAHA 7 (dále jen „SCH SS, z.s.“). Souhrnnou žádost s tabulkami . 1, 2b a 3 dle ásti D. 
P ílohy podá po ov ení oprávn nosti požadavk  SCH SS, z.s. u VÚŽV. Doporu ené žádosti p edá VÚŽV 
v požadovaném termínu na MZe. Podrobný postup a závazné termíny pro p edávání žádostí jsou uvedeny 
v ásti A t chto Zásad.

  kráva v kontrole mlé né užitkovosti (KU typu A) do 20 000,- K

  kráva v kontrole užitkovosti skotu bez tržní produkce mléka 
(KUMP typu B) do 10 000,- K

  plemenný býk zapsaný v Plemenné knize eské ervinky a v Úst edním 
registru plemeník , p id lený do chovu p ipoušt cím plánem Plemenné knihy do 30 000,- K

  jalovice od ukon eného šestého m síce v ku do otelení do 8 000,- K

  jalovi ka do ukon ených šesti m síc do 4 000,- K
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1.2. ESKÝ STRAKATÝ SKOT

Ú el podpory:
udržování jedinc  plemene eského strakatého skotu.

Subjekt:
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu zví at, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
zví at. 

P edm t a maximální výše dotace:

Podmínky poskytnutí dotace: 

  žadatel m že uplatnit žádost o dotaci pouze na zví ata uznaná jako genetický zdroj, tj. jedince, kte í jsou 
takto jednozna n  identi  kováni v plemenné knize eského strakatého skotu;

  všechna zví ata, která jsou p edm tem dotace, musí být zárove  evidovaná v úst ední evidenci jako živá 
zví ata ke dni 31. 7. 2016;

  p edm tem dotace mohou být pouze jedinci, jejichž otec a otec matky je p íslušníkem následujících linií: 
Brok (BO), Cesar 59 (CSM), Eben (EB), Fanfán (FAN), Frajer (FJ), Hubert (HB), Junek 1 (JUN), Kv touš 
(KV), Laban (LB), Lom (LM), Lucián (LC), Menelík (ME), Mrak 5 (MKM), Primus (PY), Prut (PR), Šohaj 
(ŠJ) a Ulk (ULK);

  žadatel uplat uje individuální požadavek o dotaci pouze na zví ata reproduk n  aktivní v rámci istokrevné 
plemenitby;

  od jalovic p ed nástupem chovatelské dosp losti (prvním p ipušt ním) je k datu, kdy je žádost o dotaci 
doru ena na MZe již odebrán a uložen v genobance VÚŽV vzorek genetického materiálu (tj. krev) 
doložený p edávacím protokolem.

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žadatel uplatní individuální požadavek o dotaci u SCH SS, z.s., U Topíren 2, 170 41 PRAHA 7. Souhrnnou 
žádost s tabulkami . 1, 2b a 3 dle ásti D. P ílohy po ov ení oprávn nosti požadavk  podá SCH SS, z.s. 
u VÚŽV. Doporu ené žádosti p edá VÚŽV v požadovaném termínu na MZe. Podrobný postup a závazné 
termíny pro p edávání žádostí jsou uvedeny v ásti A t chto Zásad.

1.3. PRASE P EŠTICKÉ ERNOSTRAKATÉ

Ú el podpory:
udržování jedinc  p eštického ernostrakatého plemene prasat.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu zví at, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
zví at. 

P edm t a maximální výše dotace:

  kráva za azená v kontrole mlé né užitkovosti typu A do 15 000,- K

  jalovice od ukon eného šestého m síce v ku do otelení do 10 000,- K

  jalovi ka do ukon ených šesti m síc  v ku do 4 000,- K

  prasnice na prvním a dalším vrhu, která je zapsána ke dni 31. 8. 2016 v Se-
znamu prasnic plemenného jádra plemenné knihy p eštického ernostrakatého 
prasete vedené Svazem chovatel  prasat, z.s. (dále jen „SCHP, z.s.“)

do 6 000,- K

  plemenný kanec v plemenitb , který je zapsán ke dni 31. 8. 2016 v Seznamu 
kanc  plemenné knihy p eštického ernostrakatého prasete vedené SCHP, z.s. do 15 000,- K
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Podmínky poskytnutí dotace: 

  žadatel m že uplatnit žádost o dotaci pouze na zví ata uznaná jako genetický zdroj, tj. jedince, kte í jsou 
takto jednozna n  identi  kováni v plemenné knize p eštického ernostrakatého prasete;

  žadatel uplat uje nárok pouze na zví ata reproduk n  aktivní v rámci istokrevné plemenitby;
  všechna zví ata, která jsou p edm tem dotace, musí být zárove  ve vlastnictví žadatele ke dni 

31. 8. 2016;
  po plemenném kanci musí být v chovu žadatele narozeny alespo  t i istokrevné vrhy selat v období 

mezi 1. 9. 2015 a 31. 8. 2016.

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žadatel uplatní individuální požadavek u SCHP, z.s., Bavorská 14, Praha 5 Stod lky, 155 00. Souhrnnou 
žádost s tabulkami . 1, 2b a 3 dle ásti D. P ílohy po ov ení oprávn nosti požadavk  podá SCHP, z.s. 
u VÚŽV. Doporu ené žádosti p edá VÚŽV v požadovaném termínu na MZe. Podrobný postup a závazné 
termíny pro p edávání žádostí jsou uvedeny v ásti A t chto Zásad. 

1.4. ŠUMAVSKÁ OVCE

Ú el podpory:
udržování jedinc  plemene šumavská ovce.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu zví at, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
zví at. 

P edm t a maximální výše dotace:

Podmínky poskytnutí dotace:

  žadatel m že uplatnit žádost o dotaci pouze na zví ata uznaná jako genetický zdroj, tj. jedince, kte í jsou 
zapsaní v hlavním oddílu plemenné knihy plemene šumavská ovce;

  žadatel uplat uje nárok pouze na zví ata reproduk n  aktivní v rámci istokrevné plemenitby;
  všechna zví ata, která jsou p edm tem dotace, musí být zárove  evidovaná v úst ední evidenci jako živá 

zví ata ke dni 30. 6. 2016.

Pozn.: Reproduk n  aktivní bahnice je bahnice obahn ná v rámci istokrevné plemenitby nejmén  jedenkrát 
v období mezi 1. 9. 2014 a 31. 8. 2016. Chov s produkcí plemenných beran  je chov, který v období mezi 
1. 9. 2014 a 31. 8. 2016 vyprodukoval plemenné berany ve v ku nad 12 m síc , klasi  kované na nákupním 
trhu a za azené do plemenitby. 

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci: 
žadatel uplatní individuální požadavek u Svazu chovatel  ovcí a koz z. s., Ptašínského 308/5, 602 00 Brno 
(dále jen „SCHOK, z.s.“). SCHOK, z.s. podá souhrnnou žádost s tabulkami . 1, 2b a 3 dle ásti D. P ílohy 
po ov ení oprávn nosti požadavk  u VÚŽV. Seznam zví at vycházející z individuálních požadavk  bude 
p edán VÚŽV ve formátu XLS. Doporu ené žádosti p edá VÚŽV v požadovaném termínu na MZe. Podrobný 
postup a závazné termíny pro p edávání žádostí jsou uvedeny v ásti A t chto Zásad.

  reproduk n  aktivní bahnice za azená 
v kontrole užitkovosti

  do 800,- K  v chovech s produkcí plemenných 
beran ,

  do 500,- K  v ostatních chovech
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1.5. VALAŠSKÁ OVCE

Ú el podpory:
udržování jedinc  plemene valašská ovce.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu zví at, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
zví at. 

P edm t a maximální výše dotace:

Podmínky poskytnutí dotace: 

  žadatel m že uplatnit žádost o dotaci pouze na zví ata uznaná jako genetický zdroj, tj. jedince, kte í jsou 
zapsaní v hlavním oddílu plemenné knihy plemene valašská ovce;

  žadatel uplat uje nárok pouze na zví ata reproduk n  aktivní v rámci istokrevné plemenitby;
  všechna zví ata, která jsou p edm tem dotace, musí být zárove  evidovaná v úst ední evidenci jako živá 

zví ata ke dni 30. 6. 2016.

Pozn.: Reproduk n  aktivní bahnice je bahnice obahn ná v rámci istokrevné plemenitby nejmén  jedenkrát 
v období mezi 1. 9. 2014 a 31. 8. 2016.

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žadatel uplatní individuální požadavek u Svazu chovatel  ovcí a koz z. s. (dále jen „SCHOK, z.s.“), 
Ptašínského 308/5, 602 00 Brno. SCHOK, z.s. podá souhrnnou žádost s tabulkami . 1, 2b a 3 dle ásti D. 
P ílohy po ov ení oprávn nosti požadavk  u VÚŽV. Seznam zví at vycházející z individuálních požadavk  
bude p edán VÚŽV ve formátu XLS. Doporu ené žádosti p edá VÚŽV v požadovaném termínu na MZe. 
Podrobný postup a závazné termíny pro p edávání žádostí jsou uvedeny v ásti A t chto Zásad. 

1.6. BÍLÁ KRÁTKOSRSTÁ KOZA

Ú el podpory:
udržování jedinc  plemene bílá krátkosrstá koza.

Subjekt:
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu zví at, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
zví at. 

P edm t a maximální výše dotace:Podmínky poskytnutí dotace: 

  žadatel m že uplatnit žádost o dotaci pouze na zví ata uznaná jako genetický zdroj, tj. jedince, kte í jsou 
zapsaní v hlavním oddílu plemenné knihy plemene bílá krátkosrstá koza;

  všechna zví ata, která jsou p edm tem dotace, musí být zárove  evidovaná v úst ední evidenci jako živá 
zví ata ke dni 30. 6. 2016;

  žadatel uplat uje nárok pouze na zví ata reproduk n  aktivní v rámci istokrevné plemenitby.

Pozn.: Reproduk n  aktivní koza, je koza okozlená v rámci istokrevné plemenitby nejmén  jedenkrát 
v období mezi 1. 9. 2014 a 31. 8. 2016.

  reproduk n  aktivní bahnice za azená v kontrole užitkovosti do 1 500,- K

  reproduk n  aktivní koza za azená v kontrole užitkovosti do 1 000,- K
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Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žadatel uplatní individuální požadavek u Svazu chovatel  ovcí a koz z. s. (dále jen „SCHOK, z.s.“), 
Ptašínského 308/5, 602 00 Brno. SCHOK, z.s. podá souhrnnou žádost s tabulkami . 1, 2b a 3 dle ásti D. 
P ílohy po ov ení oprávn nosti požadavk  u VÚŽV. Seznam zví at vycházející z individuálních požadavk  
bude p edán VÚŽV ve formátu XLS. Doporu ené žádosti p edá VÚŽV v požadovaném termínu na MZe. 
Podrobný postup a závazné termíny pro p edávání žádostí jsou uvedeny v ásti A t chto Zásad. 

1.7. HN DÁ KRÁTKOSRSTÁ KOZA

Ú el podpory:
udržování jedinc  plemene hn dá krátkosrstá koza.

Subjekt:
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu zví at, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
zví at. 

P edm t a maximální výše dotace:

  reproduk n  aktivní koza za azená v kontrole užitkovosti do 1 000,- K

Dodate né podmínky poskytnutí dotace:

  žadatel m že uplatnit žádost o dotaci pouze na zví ata uznaná jako genetický zdroj, tj. jedince, kte í jsou 
zapsaní v hlavním oddílu plemenné knihy plemene hn dá krátkosrstá koza; 

  všechna zví ata, která jsou p edm tem dotace, musí být zárove  evidovaná v úst ední evidenci jako živá 
zví ata ke dni 30. 6. 2016;

  žadatel uplat uje nárok pouze na zví ata reproduk n  aktivní v rámci istokrevné plemenitby.

Pozn.: Reproduk n  aktivní koza, je koza okozlená v rámci istokrevné plemenitby nejmén  jedenkrát 
v období mezi 1. 9. 2014 a 31. 8. 2016.

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žadatel uplatní individuální požadavek u Svazu chovatel  ovcí a koz z. s. (dále jen „SCHOK, z.s.“), 
Ptašínského 308/5, 602 00 Brno. SCHOK, z.s. podá souhrnnou žádost s tabulkami . 1, 2b a 3 dle ásti D. 
P ílohy po ov ení oprávn nosti požadavk  u VÚŽV. Seznam zví at vycházející z individuálních požadavk  
bude p edán VÚŽV ve formátu XLS.  Doporu ené žádosti p edá VÚŽV v požadovaném termínu na MZe. 
Podrobný postup a závazné termíny pro p edávání žádostí jsou uvedeny v ásti A t chto Zásad.

1.8. STAROKLADRUBSKÝ K

Ú el podpory:
udržování jedinc  plemene starokladrubský k  v zemském chovu.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu zví at, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
zví at. 

P edm t a maximální výše dotace:

  plemenná klisna starokladrubského kon , která se oh ebila v období mezi 
1. 10. 2015 a 30. 9. 2016 po h ebci shodného plemene uznaném Radou 
plemenné knihy jako genetický zdroj nebo byla po úsp šn  vykonaných 
výkonnostních zkouškách v tomtéž roce za genetický zdroj poprvé uznána 

do 12 000,- K
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  plemenná klisna starokladrubského kon , která se mezi 1. 10. 2015 a 30. 9. 
2016 oh ebila z p ipušt ní h ebcem starokladrubského kon  dle alternativního 
plánu p ipa ování platného pro rok 2015; není p itom možné zárove  žádat 
o dotaci na stejnou klisnu dle p edchozího odstavce

do 15 000,- K

  každý ze t í h ebc  starokladrubského kon , kte í se v roce 2016 umístili nejlépe 
ve výkonnostních zkouškách v rámci svého plemene, jsou zapsáni v Úst edním 
registru plemeník , byli vybráni do plemenitby 

do 25 000,- K

Pozn.: Alternativní plán p ipa ování pro rok 2016 musí být p edem konzultován a schválen VÚŽV 
a zve ejn n vhodným zp sobem a v dostate ném asovém p edstihu p ed zahájením p ipoušt cí sezóny 
starokladrubského kon .  

Podmínky poskytnutí dotace: 

  žadatel m že uplatnit žádost o dotaci pouze na zví ata uznaná jako genetický zdroj, tj. jedince, kte í jsou 
takto jednozna n  identi  kováni v plemenné knize starokladrubského kon ;

  všechna zví ata, která jsou p edm tem dotace, musí být zárove  evidovaná v úst ední evidenci jako živá 
zví ata ke dni 30. 9. 2016;

  oh ebení klisny musí být potvrzeno osobou provád jící ozna ování koní, nebo kopií hlášenky o narození 
h íb te. V p ípad  abortu po 8. m síci b ezosti, nebo mrtv  narozeného h íb te i jeho úhynu p ed 
ozna ením, je nutno tuto skute nost doložit potvrzením od veteriná e;

  od klisny (h ebce) je k datu, kdy je žádost o dotaci doru ena na MZe již odebrán a uložen v genobance 
VÚŽV vzorek genetického materiálu (tj. krev, pop . insemina ní dávka), doložený p edávacím protokolem. 

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žadatel uplatní individuální požadavek u Národního h eb ína Kladruby nad Labem s. p. o., 533 14 Kladruby 
nad Labem (dále jen „NH Kladruby“). Souhrnnou žádost s tabulkami . 1, 2b, 3 a K dle ásti D. P ílohy podá 
po ov ení oprávn nosti požadavk  NH Kladruby u VÚŽV. Doporu ené žádosti p edá VÚŽV v požadovaném 
termínu na MZe. Podrobný postup a závazné termíny pro p edávání žádostí jsou uvedeny v ásti A t chto 
Zásad.

1.9. HUCULSKÝ K

Ú el podpory:
udržování jedinc  plemene huculský k .

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu zví at, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
zví at. 

P edm t a maximální výše dotace: 

  klisna huculského kon , která se oh ebila v období od 1. 10. 2014 do 
30. 9. 2016 po h ebci shodného plemene uznaném jako genetický zdroj nebo 
byla po úsp šných výkonnostních zkouškách typu „A“ v roce 2015 za genetický 
zdroj poprvé uznána 

do 12 000,- K

  h ebec huculského kon , po kterém se v období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 
narodila minimáln  3 h íbata z klisen uznaných jako genetický zdroj, a koe  cient 
p íbuznosti t chto h íbat nep ekro il hranici F(x) = 4,5

do 12 000,- K
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Podmínky poskytnutí dotace:

  žadatel m že uplatnit žádost o dotaci pouze na zví ata uznaná jako genetický zdroj, tj. jedince, kte í jsou 
takto jednozna n  identi  kováni v plemenné knize huculského kon ;

  všechna zví ata, která jsou p edm tem dotace, musí být zárove  evidovaná v úst ední evidenci jako živá 
zví ata ke dni 30. 9. 2016;

  oh ebení klisny musí být potvrzeno osobou provád jící ozna ování koní, nebo kopií hlášenky o narození 
h íb te. V p ípad  abortu po 8. m síci b ezosti, nebo mrtv  narozeného h íb te i jeho úhynu p ed 
ozna ením, je nutno tuto skute nost doložit potvrzením od veteriná e;

  od klisny (h ebce) je k datu, kdy je žádost o dotaci doru ena na MZe již odebrán a uložen vzorek 
genetického materiálu (tj. krev, p ípadn  insemina ní dávka) v genobance VÚŽV. 

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žadatel uplatní individuální požadavek u Asociace chovatel  huculského kon , Pražská 607, 530 02 Pardubice 
(dále jen „ACHHK“). ACHHK p edloží po ov ení oprávn nosti požadavk  souhrnné žádosti s tabulkami . 1, 
2b, 3 a K dle ásti D. P ílohy do VÚŽV. VÚŽV podá doporu ené souhrnné žádosti v požadovaném termínu 
na MZe. Podrobný postup a závazné termíny pro p edávání žádostí jsou uvedeny v ásti A t chto Zásad. 

1.10. SLEZSKÝ NORIK

Ú el podpory:
udržování jedinc  plemene slezský norik.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu zví at, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
zví at. 

P edm t a maximální výše dotace:

  klisna slezského norika, která se oh ebila v období od 1. 10. 2015 do 
30. 9. 2016 po h ebci shodného plemene uznaném jako genetický zdroj, nebo 
byla po úsp šn  vykonaných výkonnostních zkouškách v roce minulém za 
genetický zdroj nov  uznána (pouze pro klisny, které v roce vykonání zkoušek 
výkonnosti dovršily v ku ty  a více let)

do 12 000,- K

  klisna slezského norika, která se oh ebila v období mezi 1. 10. 2015 
a 30. 9. 2016 z p ipušt ní h ebcem slezského norika dle alternativního plánu 
p ipa ování platného pro rok 2015. Není p itom možné zárove  žádat o dotaci 
na stejnou klisnu dle p edchozího odstavce

do 15 000,- K

  každý ze t í h ebc  slezského norika, kte í se v období mezi 1. 9. 2015 
a 15. 10. 2016 umístili nejlépe ve výkonnostních zkouškách v rámci svého 
plemene, jsou zapsáni v Úst edním registru plemeník  a byli vybráni do 
plemenitby

do 25 000,- K

Pozn.: Alternativní plán p ipa ování pro rok 2016 musí být p edem konzultován a schválen VÚŽV a zve ejn n 
vhodným zp sobem a v dostate ném asovém p edstihu p ed zahájením p ipoušt cí sezóny plemene 
slezský norik. 

Podmínky poskytnutí dotace:

  žadatel m že uplatnit žádost o dotaci pouze na zví ata uznaná jako genetický zdroj tj. jedince, kte í jsou 
takto jednozna n  identi  kováni v plemenné knize slezského norika;

  všechna zví ata, která jsou p edm tem dotace, musí být zárove  evidovaná v úst ední evidenci jako živá 
zví ata ke dni 30. 9. 2016;

  oh ebení klisny musí být potvrzeno osobou provád jící ozna ování koní, nebo kopií hlášenky o narození 
h íb te. V p ípad  abortu po 8. m síci b ezosti, nebo mrtv  narozeného h íb te i jeho úhynu p ed 
ozna ením, je nutno tuto skute nost doložit potvrzením od veteriná e;

  od klisny (h ebce) je k datu, kdy je žádost o dotaci doru ena na MZe již odebrán a uložen vzorek 
genetického materiálu (tj. krev, p ípadn  insemina ní dávka) v genobance VÚŽV.
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Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žadatel uplatní individuální požadavek u Asociace svaz  chovatel  koní eské republiky, z.s., U H eb ince 
479, Písek 39701 (dále jen „ASCHK, z.s.“). ASCHK, z.s. podá po ov ení oprávn nosti požadavk  souhrnnou 
žádost s tabulkami . 1, 2b, 3 a K dle ásti D. P ílohy u VÚŽV. Doporu ené žádosti p edá VÚŽV v požadovaném 
termínu na MZe. Podrobný postup a závazné termíny pro p edávání žádostí jsou uvedeny v ásti A t chto 
Zásad. 

1.11. ESKOMORAVSKÝ BELGICKÝ K

Ú el podpory:
udržování jedinc  plemene eskomoravský belgický k .

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu zví at, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
zví at. 

P edm t a maximální výše dotace:

  klisna eskomoravského belgického kon  (dále jen MB), která se oh ebila 
v období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 po h ebci shodného plemene uznaném 
jako genetický zdroj, nebo byla po úsp šn  vykonaných výkonnostních 
zkouškách v  roce minulém za genetický zdroj poprvé uznána (pouze pro klisny, 
které v roce vykonání zkoušek výkonnosti dovršily v ku ty  a více let)

do 12 000,- K

  klisna MB za azená do Národního programu, která se oh ebila v období od 
1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 z p ipušt ní h ebcem MB dle alternativního plánu 
p ipa ování platného pro rok 2015. Není p itom možné zárove  žádat o dotaci 
na stejnou klisnu dle p edchozího odstavce

do 15 000,- K

  každý ze t í h ebc  MB, kte í se v období mezi 1. 9. 2015 a 15. 10. 2016 umístili 
nejlépe ve výkonnostních zkouškách v rámci svého plemene, byli vybráni do 
plemenitby, jsou zapsáni v Úst edním registru plemeník  

do 25 000,- K

Pozn.: Alternativní plán p ipa ování pro rok 2016 musí být p edem konzultován a schválen VÚŽV a zve ejn n 
vhodným zp sobem a v dostate ném asovém p edstihu p ed zahájením p ipoušt cí sezóny plemene 
eskomoravský belgický k .

Podmínky poskytnutí dotace:

  žadatel m že uplatnit žádost o dotaci pouze na zví ata uznaná jako genetický zdroj, tj. jedince, kte í jsou 
takto jednozna n  identi  kováni v plemenné knize eskomoravského belgického kon ;

  všechna zví ata, která jsou p edm tem dotace, musí být zárove  evidovaná v úst ední evidenci jako živá 
zví ata ke dni 30. 9. 2016;

  oh ebení klisny musí být potvrzeno osobou provád jící ozna ování koní, nebo kopií hlášenky o narození 
h íb te. V p ípad  abortu po 8. m síci b ezosti, nebo mrtv  narozeného h íb te i jeho úhynu p ed 
ozna ením, je nutno tuto skute nost doložit potvrzením veteriná e;

  od klisny (h ebce) je k datu, kdy je žádost o dotaci doru ena na MZe již odebrán a uložen vzorek 
genetického materiálu (tj. krev, p ípadn  insemina ní dávka) v genobance VÚŽV.

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žadatel uplatní individuální požadavek u Asociace svaz  chovatel  koní eské republiky, z.s., U H eb ince 
479, Písek 39701 (dále jen „ASCHK, z.s.“). ASCHK, z.s. podá po ov ení oprávn nosti požadavk  souhrnnou 
žádost s tabulkami . 1, 2b, 3 a K dle ásti D. P ílohy u VÚŽV. Doporu ené žádosti p edá VÚŽV v požadovaném 
termínu na MZe. Podrobný postup a závazné termíny pro p edávání žádostí jsou uvedeny v ásti A t chto 
Zásad. 
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1.12. ESKÁ SLEPICE ZLATÁ KROPENATÁ

Ú el podpory:
udržování jedinc  dr beže plemene eská slepice zlatá kropenatá.

Subjekt:
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu zví at, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
zví at. 

P edm t a maximální výše dotace:

  dosp lá dr bež za azená do kmenových hejn do 600,- K  na jeden kus

Podmínky poskytnutí dotace:

  žadatel m že uplatnit žádost o dotaci pouze na zví ata uznaná jako genetický zdroj, tj. jedince, kte í jsou 
takto jednozna n  identi  kováni v plemenné knize dr beže vedené u eského svazu chovatel  (dále jen 
„ SCH“);

  všechna zví ata, která jsou p edm tem dotace, musí být zárove  ve vlastnictví žadatele ke dni 
31. 8. 2016;

  maximální rozsah kmenového hejna je jeden kohout a dev t slepic; po et chovaných hejn není omezen.

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žadatel uplatní individuální požadavek u SCH, Maškova 3, 182 53 Praha 8, který po ov ení oprávn nosti 
požadavk  podá souhrnnou žádost s tabulkami . 1, 2b a 3 dle ásti D. P ílohy u VÚŽV. Doporu ené žádosti 
p edá VÚŽV v požadovaném termínu na MZe. Podrobný postup a závazné termíny pro p edávání žádostí 
jsou uvedeny v ásti A t chto Zásad. 

1.13. ESKÁ HUSA

Ú el podpory:
udržování jedinc  dr beže plemene eská husa.

Subjekt:
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu zví at, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
zví at. 

P edm t a maximální výše dotace:

  dosp lá dr bež do 800,- K  na jeden kus

Podmínky poskytnutí dotace:

  žadatel m že uplatnit žádost o dotaci pouze na zví ata uznaná jako genetický zdroj, tj. jedince, kte í jsou 
takto jednozna n  identi  kováni v plemenné knize dr beže vedené u SCH;

  všechna zví ata, která jsou p edm tem dotace, musí být zárove  ve vlastnictví žadatele ke dni 
31. 8. 2016.

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žadatel uplatní individuální požadavek u SCH, Maškova 3, 182 53 Praha 8, který po ov ení oprávn nosti 
požadavk  podá souhrnnou žádost s tabulkami . 1, 2b a 3 dle ásti D. P ílohy u VÚŽV. Doporu ené žádosti 
p edá VÚŽV v požadovaném termínu na MZe. Podrobný postup a závazné termíny pro p edávání žádostí 
jsou uvedeny v ásti A t chto Zásad.
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1.14. KRÁLÍCI

Ú el podpory:
udržování jedinc  genetických zdroj  králík , plemen: moravský modrý, eský straká  barevný ráz (genotyp) 
erný, eský ervený, eský lušti , eský albín, eský ernopesíkatý a moravský bílý hn dooký.

Subjekt:
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu zví at, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
zví at. 

P edm t a maximální výše podpory:

  dosp lý kus plemene moravský modrý, eský albín, eský 
lušti , moravský bílý hn dooký do 500,- K  na kus

  dosp lý kus plemene eský ervený, eský ernopesíkatý, 
eský straká  barevný ráz (genotyp) erný do 500,- K  na kus

Podmínky poskytnutí dotace:

  žadatel m že uplatnit žádost o dotaci pouze na zví ata uznaná jako genetický zdroj, tj. jedince, kte í jsou 
takto jednozna n  identi  kováni v p edm tné plemenné knize vedené u SCH;

  všechna zví ata, která jsou p edm tem dotace, musí být zárove  ve vlastnictví žadatele ke dni 
31. 8. 2016.

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žadatel uplatní individuální požadavek u SCH, Maškova 3, 182 53 Praha 8, který po ov ení oprávn nosti 
požadavk  podá souhrnnou žádost s tabulkami . 1, 2b a 3 dle ásti D. P ílohy u VÚŽV. Doporu ené žádosti 
p edá VÚŽV v požadovaném termínu na MZe. Podrobný postup a závazné termíny pro p edávání žádostí 
jsou uvedeny v ásti A t chto Zásad.

1.15. NUTRIE

Ú el podpory:
udržování jedinc  genetických zdroj  nutrií populací: p eštická vícebarevná nutrie, st íbrná nutrie a standardní 
nutrie eského typu.

Subjekt:
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu zví at, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
zví at. 

P edm t a maximální výše podpory:

  dosp lý kus plemene p eštická vícebarevná nutrie ozna ený 
ipem a za azený do kontroly užitkovosti do 800,- K  na kus

  dosp lý kus plemene st íbrná nutrie a standardní nutrie eského 
typu ozna ený ipem a za azený do kontroly užitkovosti do 600,- K  na kus

Podmínky poskytnutí dotace:

  žadatel m že uplatnit žádost o dotaci pouze na zví ata uznaná jako genetický zdroj, tj. jedince, kte í jsou 
takto jednozna n  identi  kováni v p edm tné plemenné knize vedené u SCH;

  všechna zví ata, která jsou p edm tem dotace, musí být zárove  ve vlastnictví žadatele ke dni 
31. 8. 2016.
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Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žadatel uplatní individuální požadavek u SCH, Maškova 3, 182 53 Praha 8, který po ov ení oprávn nosti 
požadavk  podá souhrnnou žádost s tabulkami . 1, 2b a 3 dle ásti D. P ílohy u VÚŽV. Doporu ené žádosti 
p edá VÚŽV v požadovaném termínu na MZe. Podrobný postup a závazné termíny pro p edávání žádostí 
jsou uvedeny v ásti A t chto Zásad. 

1.16. RYBY

Ú el podpory:
udržování genetických zdroj  ryb – kmenových hejn po 120 ks ryb vyjmenovaných druh , populací a linií.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu zví at, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
zví at. 

P edm t a maximální výše podpory:

  chov kmenového hejna kapra obecného (Ž árský lysec Ž -L, Ž árský šupiná  
Ž -Š, Jiho eský kapr šupinatý C 73, Mariánskoláze ský kapr šupinatý ML, 
Milevský lysec MV, Jiho eský lysec BV, Tel ský lysec Te, Poho elický lysec PL, 
T ebo ský šupiná  TŠ, C 434 a C 435)

do 120 000,- K

  chov kmenového hejna pstruha duhového (PdM, PdD 66, PdD 75) do 250 000,- K

  chov kmenového hejna pstruha obecného f. poto ní (Šumavská a Tepelská 
populace) do 200 000,- K

  chov kmenového hejna lína obecného (linie: Modrá, Vod anská, Táborská, 
Mariánskoláze ská, Velkomezi í ská, Hlubocká, Kožený 92) do 100 000,- K

  chov kmenového hejna sumce velkého (Vod anský a Hodonínský), síha marény 
( istý druh), síha peled  ( istý druh), jesetera malého ( istý druh) a vyzy velké 
( istý druh)

do 150 000,- K

Podmínky poskytnutí dotace:

  žadatel m že uplatnit žádost o dotaci pouze na ryby v kmenových hejnech, která jsou uznaná jako 
genetický zdroj a jejichž evidence je vedena u Rybá ského sdružení eské republiky (dále jen „RS R“);

  všechna kmenová hejna ryb, která jsou p edm tem dotace, musí být zárove  ve vlastnictví žadatele ke 
dni 30. 6. 2016.

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žadatelé doru í individuální požadavky doporu ené Jiho eskou univerzitou v eských Bud jovicích, Fakultou 
rybá ství a ochrany vod do 30. 6. 2016 Rybá skému sdružení eské republiky (RS R), Pražská 495/58, 
371 38 eské Bud jovice, které po projednání a potvrzení Plenárním zasedáním RS R zpracuje a podá souhrnnou 
žádost (tj. tabulky . 1, R a RS dle ásti D. P ílohy) do VÚŽV. Doporu ené žádosti p edá VÚŽV v požadovaném 
termínu na MZe. Podrobný postup a závazné termíny pro p edávání žádostí jsou uvedeny v ásti A t chto 
Zásad.
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1.17. V ELY

Ú el podpory:
udržování genetického zdroje – v elích matek v ely medonosné kra ské.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu zví at, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
zví at. 

P edm t a maximální výše podpory:

  plemenná v elí matka podrobená kontrole užitkovosti, v etn  test  na dcerách 
alespo  na dvou stanovištích do 4 500,- K

  plemenná v elí matka ur ená dle metodiky jako zdroj trubc do 1 500,- K

  plemenná v elí matka, jejíž dcery byly podrobeny test m podle metodiky 
Národního programu zví at do 800,- K

  inseminovaná plemenná v elí matka odchovaná v roce 2016, usazená 
ve vlastním chovu do 600,- K

  plemenná v elí matka odchovaná v roce 2016, usazená ve vlastním chovu do 400,- K

Podmínky poskytnutí dotace:

  žadatel m že uplatnit žádost o dotaci pouze na zví ata uznaná jako genetický zdroj, tj. jedince, kte í 
jsou takto jednozna n  identi  kováni v rámci plemená ské evidence vedené u Výzkumného ústavu 
v ela ského;

  všechna zví ata, která jsou p edm tem dotace, musí být zárove  ve vlastnictví žadatele ke dni 
30. 9. 2016;

  každá v elí matka m že být za azena pouze do jedné z výše uvedených kategorií; na v elstva t chto 
matek nem že být erpána dotace z jiných dota ních program  (1. D. dle Zásad MZe) a podpor 
ko  nancovaných z prost edk  EU.

 
Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
Výzkumný ústav v ela ský, s. r. o., Dol u Lib ic nad Vltavou, podá souhrnnou žádost s tabulkami . 1 a V 
dle ásti D. P ílohy) u VÚŽV. Doporu ené žádosti p edá VÚŽV ve stanoveném termínu na MZe. Podrobný 
postup a závazné termíny pro p edávání žádostí jsou uvedeny v ásti A t chto Zásad. 
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2. Dotace na udržování a využívání vybraných kolekcí genetických zdroj  rostlin 

Ú el:
shromaž ování, dokumentace, hodnocení a konzervace genetických zdroj  vybraných druh  rostlin 
a poskytování vzork  genetických zdroj  uživatel m v rámci Národního programu konzervace a využívání 
genetických zdroj  rostlin a agro-biodiversity, jehož koordinaci zajiš uje v souladu se zákonem . 148/2003 Sb., 
VÚRV jako pov ená osoba. U této dotace je možno v Rozhodnutí stanovit, že dotace bude poskytnuta 
formou záloh ke krytí díl ího pln ní úkolu. 

2.1. CHMEL

Ú el podpory:
uchování, hodnocení a využívání genofondové kolekce chmele.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu rostlin, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
rostlin. 

Maximální výše dotace: 

  do 100 % prokázaných náklad  na shromaž ování, evidenci, hodnocení, konzervaci a využívání kolekce 
chmele, nejvýše však do výše 1 500 000,- K . 

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy.

2.2. JETELOVINY A OSTATNÍ PÍCNINY

Ú el podpory:
uchování a využívání genofondové kolekce jetelovin a ostatních pícnin (s výjimkou trav) a garance úkol  
vyplývajících z mezinárodní spolupráce – p idruženého lenství v AEGIS.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu rostlin, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
rostlin. 

Maximální výše dotace: 

  do 100 % prokázaných náklad  na shromaž ování, evidenci, hodnocení, konzervaci a využívání kolekcí 
jetelovin a ostatních pícnin, nejvýše však do výše 2 800 000,- K . 

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy. 

2.3. BRAMBORY

Ú el podpory:
uchování a využívání genofondové kolekce brambor a garance úkol  vyplývajících z mezinárodní spolupráce 
– p idruženého lenství v AEGIS. 

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu rostlin, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
rostlin.
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Maximální výše dotace:

  do 100 % prokázaných náklad  na shromaž ování, evidenci, hodnocení, konzervaci a využívání kolekce 
genofondu brambor, nejvýše však do výše 3 000 000,- K .

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy.

2.4. OVOCNÉ D EVINY, BOBULOVINY A JAHODY

Ú el podpory:
uchování a využívání genofondové kolekce ovocných d evin, bobulovin a jahod (s výjimkou merun k, 
broskvoní, mandloní, kdouloní a mén  b žných druh  a dalších dopl kových teplomilných druh ) a garance 
úkol  vyplývajících z mezinárodní spolupráce – p idruženého lenství v AEGIS.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu rostlin, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
rostlin. 

Maximální výše dotace:

  do 100 % prokázaných náklad  na shromaž ování, evidenci, hodnocení, konzervaci a využívání kolekcí 
genofondu ovocných d evin, bobulovin a jahod, nejvýše však do výše 4 700 000,- K .

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy.

2.5. VYBRANÉ OBILNINY

Ú el podpory:
uchování a využívání genofondové kolekce obilnin – žito, oves, jarní je men a garance úkol  vyplývajících 
z mezinárodní spolupráce – p idruženého lenství v AEGIS.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu rostlin, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
rostlin. 

Maximální výše podpory:

  do 100 % prokázaných náklad  na shromaž ování, evidenci, hodnocení, konzervaci a využívání kolekcí 
genofondu žita, ovsa a jarního je mene, nejvýše však do výše 2 700 000,- K .

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy. 

2.6. TRAVINY

Ú el podpory:
uchování a využívání genofondové kolekce travin a garance úkol  vyplývajících z mezinárodní spolupráce 
– p idruženého lenství v AEGIS.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu rostlin, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
rostlin.
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Maximální výše dotace:

  do 100 % prokázaných náklad  na shromaž ování, evidenci, hodnocení, konzervaci a využívání kolekcí 
genofondu travin, nejvýše však do výše 2 800 000,- K .

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy. 

2.7. OLEJNINY

Ú el podpory:
uchování a využívání genofondové kolekce brukvovitých olejnin a máku.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu rostlin, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
rostlin. 

Maximální výše dotace:

  do 100 % prokázaných náklad  na shromaž ování, evidenci, hodnocení, konzervaci a využívání kolekcí 
genofondu brukvovitých olejnin, (zejména epky a ho ice) a máku, nejvýše však do výše 1 500 000,- K . 

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy.

2.8. P ADNÉ PLODINY A LUSKOVINY

Ú el podpory:
uchování a využívání genofondové kolekce p adných plodin a luskovin a garance úkol  vyplývajících 
z mezinárodní spolupráce – p idruženého lenství v AEGIS.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu rostlin, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
rostlin. 

Maximální výše dotace:

  do 100 % prokázaných náklad  na shromaž ování, evidenci, hodnocení, konzervaci a využívání kolekcí 
genofondu lnu a konopí, polního hrachu, bobu, polních fazolí, sóji, vikve a dalších luskovin, nejvýše však 
do výše 3 100 000,- K .

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy. 

2.9. EVROPSKÁ RÉVA VINNÁ

Ú el podpory:
uchování a využívání genofondové kolekce révy vinné z moravské p stitelské oblasti.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu rostlin, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
rostlin. 
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Maximální výše dotace: 

  do 100 % prokázaných náklad  na shromaž ování, evidenci, hodnocení, konzervaci a využívání kolekce 
genofondu révy vinné (Vitis vinifera) a podnožových rév, nejvýše však do výše 700 000,- K .

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy.

2.10. TEPLOMILNÉ A MÉN  ZNÁMÉ OVOCE, RÉVA VINNÁ, VYTRVALÉ ZELENINY, 
VYBRANÉ DRUHY KV TIN A LÉ IVÝCH ROSTLIN

Ú el podpory:
uchování a využívání genofondové kolekce teplomilných ovocných d evin, opomíjených ovocných druh , 
révy vinné, vytrvalých zelenin, vybraných druh  kv tin, lé ivých rostlin a garance úkol  vyplývajících 
z mezinárodní spolupráce – p idruženého lenství v AEGIS.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu rostlin, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
rostlin.

Maximální výše dotace: 

  do 100 % prokázaných náklad  na shromaž ování, evidenci, hodnocení, konzervaci a využívání 
kolekcí genofondu merun k, broskvoní, mandloní, mén  b žných ovocných druh , kdouloní, révy vinné 
(hybridní odr dy), vytrvalých zelenin, vybraných kolekcí kv tin a lé ivých rostlin, nejvýše však do výše 
2 800 000,- K .

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy. 

2.11. OKRASNÉ D EVINY A VYBRANÉ DRUHY KV TIN

Ú el podpory:
uchování a využívání genofondové kolekce kv tin a okrasných d evin.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu rostlin, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
rostlin.

Maximální výše dotace: 

  do 100 % prokázaných náklad  na shromaž ování, evidenci, hodnocení, konzervaci a využívání kolekcí 
genofondu kv tin a okrasných d evin (zejména Dahlia, Gladiolus, Tulipa a Rhododendron), nejvýše však 
do výše 1 600 000,- K .

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy. 
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2.12. RÉVA VINNÁ

Ú el podpory:
uchování a využívání genofondové kolekce révy vinné (zejména z eské p stitelské oblasti) a garance úkol  
vyplývajících z mezinárodní spolupráce – p idruženého lenství v AEGIS.

Subjekt:
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu rostlin, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
rostlin.

Maximální výše dotace: 

  do 100 % prokázaných náklad  na shromaž ování, evidenci, hodnocení, konzervaci a využívání kolekcí 
genofondu révy vinné pro eskou vina skou oblast, v etn  klon , nejvýše však do výše 1 100 000,- K .

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy. 

2.13. ZELENINY, KO ENINOVÉ, AROMATICKÉ A LÉ IVÉ ROSTLINY

Ú el podpory:
uchování a využívání genofondové kolekce genofondu zelenin, ko eninových, aromatických a lé ivých rostlin 
a garance úkol  vyplývajících z mezinárodní spolupráce – p idruženého lenství v AEGIS.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu rostlin, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
rostlin.

Maximální výše dotace: 

  do 100 % prokázaných náklad  na shromaž ování, evidenci, hodnocení, konzervaci a využívání kolekcí 
genofondu zelenin eledi Brassicaceae a Cucurbitaceae, papriky, mrkve, salátu, rajského jablí ka, 
zahradních odr d hrachu a fazolu a dalších zeleninových druh , ko eninových, aromatických a lé ivých 
rostlin v etn  Cichorium intybus využívané i jako kávoviny, mezinárodní kolekce vegetativn  množených 
druh  rodu Allium, nejvýše však do výše 6 300 000,- K .

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy.

2.14. VYBRANÉ OBILNINY, SLUNE NICE, EPA, ALTERNATIVNÍ A MALOOBJEMOVÉ PLODINY

Ú el podpory:
uchování a využívání genofondové kolekce genofondu obilovin, slune nice, epy a alternativních plodin 
a garance úkol  vyplývajících z mezinárodní spolupráce – p idruženého lenství v AEGIS.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu rostlin, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
rostlin.

Maximální výše dotace: 

  do 100 % prokázaných náklad  na shromaž ování, evidenci, hodnocení, konzervaci a využívání 
kolekcí genofondu pšenice, ozimého je mene, tritikale, slune nice, epy, kuku ice a dalších plodin, 
zejménaalternativních a maloobjemových (pohanka, Amaranthus, proso atp.), nejvýše však do výše 
3 000 000,- K .
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Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy. 

2.15. KOLEKCE RODU IRIS, PAEONIA A HEMEROCALLIS 
(VYBRANÉ GENETICKÉ ZDROJE DOMÁCÍHO P VADU)

Ú el podpory:
uchování a využívání genofondové kolekce rod  Iris, Paeonia a Hemerocallis.

Subjekt:
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu rostlin, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
rostlin. 

Maximální výše dotace: 

  do 100 % prokázaných náklad  na shromaž ování, evidenci, hodnocení, konzervaci a využívání kolekce 
vybraných genetických zdroj  rod  Iris, Paeonia a Hemerocallis (genetické zdroje domácího p vodu, 
v etn  kultivar  a sb rových materiál ) nejvýše však do výše 200 000,- K .

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy. 

2.16. KRYOKONZERVACE GENOFOND  VEGETATIVN  MNOŽENÝCH ROSTLIN

Ú el podpory:
náklady na zajišt ní bezpe né a dlouhodobé konzervace vybraných vegetativn  množených druh  rostlin 
v kryo podmínkách – v návaznosti na konzervaci v polních i „in vitro“ kolekcích v rámci Národního programu, 
v etn  n kterých provozních náklad . Spolupráce s kurátory kolekcí t chto plodin p i zajiš ování bezpe né 
konzervace (pln ní funkce bezpe nostní i základní kolekce) a s kryobankami v zahrani í.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu rostlin, tzn. má 
k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního programu 
rostlin.

Maximální výše dotace:

  do 100 % prokázaných náklad  na zajišt ní služeb a provozu kryobanky, v rozsahu požadavk  kurátor  
p íslušných kolekcí vegetativn  množených druh , nejvýše však 1 000 000 K .

Pozn. Kryobanka existuje v rámci odd. Molekulární biologie, VÚRV.

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy.



27

3. Dotace na udržování sbírek mikroorganism  a drobných živo ich  hospodá ského významu 

Ú el:
zachování genetických zdroj  vybraných sbírek mikroorganism  a drobných organism  hospodá ského 
významu, významných pro zem d lství a potraviná ský pr mysl a zachování standard  a kompara ních 
organism  pro testování, arbitráže, diagnostiku a vývoj diagnostických prost edk  a metod v rámci Národního 
programu konzervace a využití genetických zdroj  mikroorganism  a drobných živo ich  hospodá ského 
významu, jehož koordinací v souladu s p ijatou CBD je stanoven jako pov ená osoba VÚRV. U této dotace 
je možno Rozhodnutím stanovit, že dotace bude poskytnuta formou záloh ke krytí díl ího pln ní úkolu.

3.1. ZEM D LSKY VÝZNAMNÉ MIKROORGANISMY A DROBNÍ ŽIVO ICHOVÉ

Ú el podpory:
uchování a využívání sbírek zem d lsky významných mikroorganism  a drobných živo ich  hospodá ského 
významu.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu mikroorganism , 
tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního 
programu mikroorganism . 

Maximální výše dotace:

  do 100 % prokázaných náklad  na uchování sbírky rhizobií, sbírky fytopatogenních vir , sbírky 
fytopatogenních hub, sbírky rzí a padlí travního, sbírky zahradnicky významných makromycet , sbírky 
fytopatogenních bakterií, sbírky skladištních šk dc , sbírky živo išných šk dc  zem d lských plodin, 
nejvýše však do výše 7 500 000,- K .

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy.

3.2. FYTOPATOGENNÍ VIRY

3.2.1. Viry brambor

Ú el podpory:
uchování a využívání sbírky fytopatogenních vir  brambor.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu mikroorganism , 
tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního 
programu mikroorganism . 

Maximální výše dotace: 

  do 100 % prokázaných náklad  na uchování sbírky vir  patogenních pro brambory, nejvýše však do výše 
650 000,- K .

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy.
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3.2.2. Viry ovocných kultur

Ú el podpory:
uchování a využívání sbírky vir  ovocných kultur.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu mikroorganism , 
tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního 
programu mikroorganism . 

Maximální výše dotace: 

  do 100 % prokázaných náklad  na uchování sbírky vir  patogenních pro ovocné d eviny a drobné ovoce, 
nejvýše však do výše 550 000,- K . 

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle P íloh. 

3.2.3. Viry okrasných rostlin

Ú el podpory:
uchování a využívání sbírky vir  okrasných rostlin.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu mikroorganism , 
tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního 
programu mikroorganism . 

Maximální výše dotace: 

  do 100 % prokázaných náklad  na uchování sbírky vir  patogenních pro okrasné rostliny, nejvýše však 
do výše 500 000,- K .

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy.

3.2.4. Viry, viroidy a patogenní houby chmele

Ú el podpory:
uchování a využívání sbírky patogen  chmele.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu mikroorganism , 
tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního 
programu mikroorganism . 

Maximální výše dotace: 

  do 100 % prokázaných náklad  na uchování sbírky patogen  chmele, nejvýše však do výše 350 000,- K . 

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy. 
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3.3. ZOOPATOGENNÍ MIKROORGANISMY

Ú el podpory:
uchování a využívání sbírky zoopatogenních mikroorganism .

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu mikroorganism , 
tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního 
programu mikroorganism . 

Maximální výše dotace: 

  do 100 % prokázaných náklad  na uchování sbírky zoopatogenních mikroorganism , nejvýše však do 
výše 1 400 000,- K .

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy. 

3.4. MLÉKÁRENSKÉ MIKROORGANISMY

Ú el podpory:
uchování a využívání sbírky mlékárenských mikroorganism .

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu mikroorganism , 
tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního 
programu mikroorganism .

Maximální výše dotace: 

  do 100 % prokázaných náklad  na uchování sbírky eských mlékárenských kultur mikroorganism , 
nejvýše však do výše 1 300 000,- K . 

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy. 

3.5. PIVOVARSKÉ MIKROORGANISMY

Ú el podpory:
uchování a využívání sbírky pivovarských mikroorganism .

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu mikroorganism , 
tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního 
programu mikroorganism .

Maximální výše dotace: 

  do 100 % prokázaných náklad  na uchování sbírky kultur pivovarských mikroorganism , nejvýše však 
do výše 1 100 000,- K .

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy. 
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3.6. PR MYSLOVÉ VYUŽITELNÉ MIKROORGANISMY

Ú el podpory:
uchování a využívání sbírky pr myslov  využitelných mikroorganism .

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu mikroorganism , 
tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního 
programu mikroorganism . 

Maximální výše dotace: 

  do 100 % prokázaných náklad  na uchování sbírky kultur bakterií produkujících enzymy a mikroorganism  
pro standardní metody biotestace, nejvýše však do výše 950 000,- K .

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy.

3.7. FYTOPATOGENNÍ MIKROORGANISMY

Ú el podpory:
uchování a využívání sbírky fytopatogenních mikroorganism .

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu mikroorganism , 
tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního 
programu mikroorganism . 

Maximální výše dotace: 

  do 100 % prokázaných náklad  na uchování sbírky kultur sinic, as a fytopatogenních hub a fytopatogenních 
oomycet, nejvýše však do výše 1 200 000,- K .

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy.

3.8. BASIDIOMYCETY

Ú el podpory:
uchování a využívání sbírky basidiomycet hospodá sky významných pro resort zem d lství.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu mikroorganism , 
tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního 
programu mikroorganism . 

Maximální výše dotace: 

  do 100 % prokázaných náklad  na uchování sbírky basidiomycet hospodá sky významných pro resort 
zem d lství, nejvýše však do výše 550 000,- K . 

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy.
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3.9. ASKOMYCETY A ZYGOMYCETY

Ú el podpory:
uchování a využívání sbírek zem d lsky a potraviná sky významných kultur toxinogenních, fytopatogenních 
a entomopatogenních hub.

Subjekt: 
zp sobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je ú astníkem Národního programu mikroorganism , 
tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doru ena na MZe, platné Rozhodnutí o za azení do Národního 
programu mikroorganism .

Maximální výše dotace: 

  do 100 % prokázaných náklad  na uchování sbírky zem d lsky a potraviná sky významných hub, 
nejvýše však do výše 350 000,- K .

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy.
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4. Dotace na služby, koordinaci a realizaci Národního programu

Ú el:
zajišt ní dlouhodobé funkce jednotlivých podprogram  Národního programu a jejich koordinace v souladu 
s mezinárodními standardy a CBD a dalšími uzav enými mezinárodními dohodami na organiza ní úrovni 
nejvysp lejších stát , vybudování a zajišt ní centrálního informa ního systému a centrální evidence 
genetických zdroj  dle mezinárodních model  a uchování a rozší ení stávající mezinárodní spolupráce v této 
oblasti, zajišt ní odborné kontroly jednotlivých p íjemc  dotace, zajišt ní odborné spolupráce s mezinárodními 
organizacemi v oblasti ochrany genetických zdroj  v etn  CBD, FAO, OECD, EK apod. 

4.1. SLUŽBY, KOORDINACE A REALIZACE NÁRODNÍHO PROGRAMU ZVÍ AT

Ú el podpory:
podpora výkonu funkce ur ené osoby a koordinace inností spojených s Národním programem zví at bude 
v roce 2016 zajišt na zejména t mito prioritami a aktivitami:

  metodickým vedením a koordinací výše uvedeného Národního programu zví at, tj. shromaž ováním, 
dokumentací, charakterizací, konzervací genetických zdroj  hospodá ských a užitkových zví at podle 
schválených projekt  a metodik Národního programu zví at, 

  zajišt ním kryokonzervace spermatu, embryí a jiného genetického materiálu v etn  jeho molekulárn -
genetického popisu a provozu genobank, 

  poskytováním vzork  genetických zdroj  do zahrani í pro ú ely v dy, výzkumu a vzd lávání v souladu 
s mezinárodními standardy a závazky R, 

  vedením databází se zajišt ním mezinárodní kompatibility s obdobnými mezinárodními databázemi 
a ú astí na budování evropské a globální databáze živo išných genetických zdroj ,

  vyhodnocováním Národního programu a analýzou program  managementu živo išných genetických 
zdroj , 

  zajišt ním testování užitkovosti a výkonnosti genetických zdroj  „in situ“,
  zajiš ováním poskytováni informací domácím i zahrani ním uživatel m,
  standardizací v souladu s p ijatými mezinárodními standardy a závazky,
  zajiš ováním odpovídající publikace, informovanosti a vzd lávání ve ejnosti o významu genetických 

zdroj  a o významu, cílech a výsledcích Národního programu, 
  zajiš ováním úkol  vyplývajících z mezinárodních závazk  R a jejím zastupováním v mezinárodním 

styku z titulu Národního referen ního st ediska resp. Národního koordinátora a jeho povinností plynoucích 
ze závazk  v rámci FAO a CBD,

  odborným posuzováním a prov ováním oprávn nosti žádostí o podporu na uchování genetických zdroj  
dle ásti B. bodu 1. t chto Zásad, 

  kontrolní inností podle ásti A. t chto Zásad,
  podílem na pln ní úkol  vyplývajících pro R z podpisu Nagojského protokolu o p ístupu ke genetickým 

zdroj m a spravedlivém a rovnocenném sdílení p ínos  plynoucích z jejich využívání (ve spolupráci 
s MZe a MŽP) a napl ováním Strategie ochrany biologické rozmanitosti v R. 

Další speci  cké innosti a termíny pro rok 2016
Ur ená osoba:

  p edloží MZe do konce ervna 2016 soubor aktualizovaných odborných metodik Národního programu 
zví at k dalšímu posouzení a schválení, a to v etn  obecné ásti metodiky týkající se ízení a koordinace 
Národního programu zví at,

  do konce roku aktualizuje ást webové stránky VÚŽV týkající se genetických zdroj  zví at,
  spole n  se žádostí o  nan ní prost edky p edloží MZe plán kontrol ú astník  Národního programu 

zví at pro rok 2016,
  spole n  se žádostí o  nan ní prost edky p edloží MZe kopie schválených tzv. alternativních p ipa ovacích 

plán  pro p ipa ovací sezónu 2016 k p edm t m dotace 1.8., 1.10. a 1.11.,
  spole n  se žádostí o  nan ní prost edky p edloží MZe aktualizovaný seznam garant  pro jednotlivá 

plemena genetických zdroj  zví at,
  spole n  se žádostí o  nan ní prost edky p edloží MZe podklady pro aktualizaci vyhlášky . 447/2006 Sb.,

o genetických zdrojích zví at.

Subjekt: 
VÚŽV 
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Maximální výše dotace:

  do 100 % prokázaných náklad , maximáln  však do limitu 7 500 000,- K .

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy.

4.2. SLUŽBY, KOORDINACE A REALIZACE NÁRODNÍHO PROGRAMU ROSTLIN

Ú el podpory:
podpora výkonu funkce pov ené osoby, koordinace inností spojených s Národním programem rostlin, služby 
uživatel m genetických zdroj  a garance mezinárodních závazk  v souladu se zákonem . 148/2003 Sb. 
a mezinárodními dohodami s ú astí R (CBD, Mezinárodní smlouva o genetických zdrojích rostlin – IT/PGRFA 
a navazující Dohoda o poskytování t chto zdroj  – SMTA a Dohoda o ú asti R v projektu Evropské genové 
banky – AEGIS). Mezi priority a aktivity deklarované pov enou osobou v rámci Národního programu rostlin 
pat í:

  metodické vedení a koordinace Národního programu rostlin,
  odborné posuzování a prov ování oprávn nosti žádostí o podporu na uchování genetických zdroj  dle 

ásti B. bodu 2. t chto Zásad, 
  vedení administrativy Národního programu rostlin, konkretizace aktivit, úkol  a výstup  u ú astník  

Národního programu rostlin na smluvním základ , organizace obhajob výro ních zpráv p ed Radou 
genetických zdroj ; syntéza výsledk , p íprava a obhajoba syntetických zpráv p ed V deckou radou 
pov ené osoby, 

  kontrola ú astník  Národního programu rostlin, zajiš ování a kontrola metodik shromaž ování, 
dokumentace, charakterizace, konzervace a využívání genetických zdroj  rostlin v rámci Národního 
programu rostlin,

  zajiš ování standardizace postup  a parametr  p i práci s genetickými zdroji rostlin, v souladu s p ijatými 
mezinárodními standardy a závazky, 

  podpora získávání nové genetické diverzity z dostupných materiál  v etn  plané  ory; uplatn ní 
konzervace planých druh  p íbuzných kulturním rostlinám v podmínkách „in situ“ a krajových forem 
„on farm“,

  Provoz informa ního systému GRIN Czech - organizace školení pro uživatele, poskytování relevantních 
informací pro jednotlivá pracovišt  k zajišt ní provozu GRIN Czech on line,

  administrace a kontrola dat GRIN Czech pro veškeré genetické kolekce rostlin zahrnuté do uvedeného 
Národního programu rostlin v R, 

  dopl ování seznamu genetických zdroj  rostlin o nové navržené položky do virtuální evropské genové 
banky AEGIS, 

  aktualizace dat z kolekcí Národního programu v evropské databázi EURISCO,
  aktualizace sou asného portálu na webu VÚRV poskytující základní informace o Národním programu 

rostlin, 
  další rozvoj eské aplikace informa ního systému GRIN Czech v kooperaci s americkým poskytovatelem,
  poskytování informací domácím i zahrani ním uživatel m spolu se zajiš ováním mezinárodní spolupráce 

a ú asti na budování evropských plodinových databází, 
  poskytování bezplatného servisu dlouhodobého skladování semenných vzork  v kontrolovaných 

podmínkách v Genové bance pro všechny ú astníky Národního programu rostlin,
  distribuce semen uživatel m vým nou vzork  se zahrani ími subjekty v souladu s mezinárodními 

standardy a závazky R, 
  zabezpe ení dlouhodobého uchování genetických zdroj  všech generativn  množených druh  

zem d lských plodin v R, 
  monitorování dlouhodobého skladu a zajišt ní regenerace vzork , ve spolupráci s kurátory kolekcí,
  poskytování informací ve ejnosti o významu genetických zdroj  a o významu, cílech a výsledcích 

Národního programu rostlin, 
  zajiš ování úkol  vyplývajících z ochrany genetických zdroj  v mezinárodním m ítku, ve smyslu 

mezinárodních dohod,
  zastupování R v mezinárodních programech, orgánech a spolupráci ve smyslu zákona . 148/2003 Sb.,
  realizace úkol  vyplývajících z Globálního plánu akcí (GPA/FAO) v R prost ednictvím Národního 

programu rostlin, v etn  systému asného varování; syntézy informací pro FAO,
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  národní garance za dodržování Mezinárodní smlouvy o genetických zdrojích rostlin pro výživu 
a zem d lství (IT/PGRFA), Standardní dohody o poskytování genetických zdroj  rostlin (SMTA),

  organizace eské ú asti v ECPGR a v Evropském programu integrace genových bank (AEGIS) na 
základ  uzav ené mezinárodní dohody,

  mezinárodní garance za uchování a poskytování vybraných genetických zdroj  (European Accessions) 
v rámci projektu Evropské genové banky (na základ  smluv osmi ú astník  národního programu 
o p idruženém lenství),

  podíl na pln ní úkol  vyplývajících pro R z podpisu Nagojského protokolu o p ístupu ke genetickým 
zdroj m a spravedlivém a rovnocenném sdílení p ínos  plynoucích z jejich využívání (ve spolupráci 
s MZe a MŽP) a napl ování Strategie ochrany biologické rozmanitosti v R. 

Další speci  cké innosti a termíny pro rok 2016
Pov ená osoba:

  do konce roku aktualizuje ást webové stránky VÚRV týkající se genetických zdroj  rostlin,
  spole n  se žádostí o  nan ní prost edky p edloží MZe plán kontrol ú astník  Národního programu 

rostlin pro rok 2016,
  spole n  se žádostí o  nan ní prost edky p edloží MZe podklady pro aktualizaci vyhlášky . 458/2003 Sb.,

kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganism .

Subjekt: 
VÚRV 

Maximální výše dotace:

  do 100 % prokázaných náklad , maximáln  však do výše  nan ního limitu 7 500 000,- K . 

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. bodu 1. písmenech k) a n) 
a tabulek . 1, 2a dle ásti D. P ílohy. 

4.3. SLUŽBY, KOORDINACE A REALIZACE NÁRODNÍHO PROGRAMU MIKROORGANISM

Ú el podpory:
podpora výkonu funkce pov ené osoby a koordinace inností spojených s Národním programem 
mikroorganism , služby uživatel m genetických zdroj  a garance mezinárodních závazk  v souladu se 
zákonem . 148/2003 Sb. a mezinárodními dohodami s ú astí R (CBD). Mezi priority a aktivity deklarované 
pov enou osobou v rámci Národního programu mikroorganism  pat í:

  metodické vedení a koordinace Národního programu mikroorganism ,
  další rozvoj databází a publikování relevantních informací o genetických zdrojích mikroorganism , 

zejména v rámci stávajícího portálu na webu VÚRV v novaného Národnímu programu mikroorganism , 
jeho ú astník m i široké ve ejnosti,

  vedením administrativy Národního programu mikroorganism , konkretizací aktivit, úkol  a výstup  
u ú astník  programu na smluvním základ , organizací projednání výro ní zprávy Národního programu 
mikroorganism ; syntézou výsledk ,

  odborným posuzováním a prov ováním oprávn nosti žádostí o dotace na podporu uchování genetických 
zdroj  dle ásti B. bodu 3. t chto Zásad,

  provád ním kontrol v rámci tohoto programu, 
  zajiš ováním metodiky shromaž ování, dokumentace, charakterizace, konzervace a využívání 

genetických zdroj  hospodá sky významných mikroorganism  a drobných živo ich  v rámci uvedeného 
Národního programu, 

  zajiš ováním standardizace v souladu s p ijatými mezinárodními standardy a závazky, 
  zajiš ováním náležité publikace a informovanosti ve ejnosti o významu genetických zdroj  a o významu, 

cílech a výsledcích Národního programu, 
  zajiš ováním mezinárodních úkol  a zastupováním R vyplývajících z ochrany genetických zdroj  

mikroorganism  a drobných živo ich  v mezinárodním m ítku,
  p íprava a budování mikrobiologické laborato e v rámci VÚRV, v. v. i., ur ené pro pot eby koordinace 

Národního programu mikroorganism , zejména pro centrální a záložní uchování kmen  mikroorganism  
mezinárodn  uznávanými standardními metodami a pro p ípady, jako je p edání sbírky pov ené osob ,
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  podílem na pln ní úkol  vyplývajících pro R z podpisu Nagojského protokolu o p ístupu ke genetickým 
zdroj m a spravedlivém a rovnocenném sdílení p ínos  plynoucích z jejich využívání (ve spolupráci 
s MZe a MŽP) a na napl ování Strategie ochrany biologické rozmanitosti v R.

Další speci  cké innosti a termíny pro rok 2016
Pov ená osoba:

  spole n  se žádostí o  nan ní prost edky p edloží MZe plán kontrol ú astník  Národního programu 
rostlin pro rok 2016,

  spole n  se žádostí o  nan ní prost edky p edloží MZe podklady pro aktualizaci vyhlášky . 458/2003 Sb., 
kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganism .

Subjekt: 
VÚRV 

Maximální výše podpory:

  do 100 % prokázaných náklad , maximáln  však do výše  nan ního limitu 2 500 000,- K . 

Dodate né informace k podání žádosti o dotaci:
žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termín  uvedených v ásti A. a tabulek . 1, 2a dle ásti D. 
P ílohy. 
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ást C.

1.  Vyú tování podpory:

a)  p ípadné vrácení rozdílu mezi výší poskytnuté a skute n  vy erpané dotace (uznatelných náklad ) 
provede p íjemce dotace nejpozd ji do 10. 2. 2017 zp t na ú et cizích prost edk  MZe 
. ú. 6015–1226001/0710 podle rozpo tových pravidel a vyhlášky . 367/2015 Sb., kterou se stanoví 

zásady a termíny  nan ního vypo ádání vztah  se státním rozpo tem, státními  nan ními aktivy 
nebo Národním fondem za p íslušný rok,

b)  uznatelné náklady pro p edm ty dotace uvedené v ásti B bodech 2.,3. a 4. jsou uvedeny v p íloze v ásti 
D. P ílohy t chto Zásad,

c)  p íjemce dotace je dále povinen p edložit p íslušnému odboru MZe vyú tování poskytnuté dotace 
s komentá em použití poskytnutých prost edk  dotace, v termínu uvedeném v Rozhodnutí,

d)  u p edm t  dotace dle ásti B. bod  2. a 3. p iloží p íjemce dotace vyú tování s komentá em 
a analýzou použití poskytnutých prost edk  dotace rovn ž samostatn  ke své Výro ní zpráv  zpracované 
podle pokyn  p íslušné pov ené i ur ené osoby Národního programu, která bude sloužit jako podklad 
k vypracování Výro ní zprávy pov ené i ur ené osoby za p íslušný Národní podprogram, 

e)  u p edm t  dotace dle ásti B. bodu 4. VÚŽV a VÚRV p edloží vyú tování s komentá em a analýzou 
použití poskytnutých prost edk , toto bude samostatnou p ílohou Výro ní zprávy pov ené i ur ené 
osoby p íslušného Národního podprogramu, zpracované podle pokyn  p íslušného odboru MZe. 

2.  Ú innost 

T mito Zásadami se upravují podmínky poskytování a užití ú elové dotace na zachování vybraných 
genetických zdroj  pro rok 2016. Zásady jsou platné a ú inné dnem podpisu ministra zem d lství. 

V Praze dne:

Ing. Marian Jure ka
ministr zem d lství
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Seznam použitých zkratek

AEGIS Evropský program integrace genových bank
ACHHK  Asociace chovatel  huculského kon
ASCHK Asociace svaz  chovatel  koní eské republiky
AV R Akademie v d R
CBD Úmluva o biologické rozmanitosti (Sd lení MZV . 134/1999 Sb.)

ESTR eský strakatý skot
MB eskomoravský belgický k
SCH eský svaz chovatel

DI O Da ové identi  ka ní íslo
DPH Da  z p idané hodnoty
ECPGR Evropský program spolupráce pro genetické zdroje rostlin
EK Evropská komise
EU Evropská unie 
ES Evropské spole enství
GRIN Czech Informa ní systém k evidenci genetických zdroj  rostlin
FAO Organizace pro výživu a zem d lství OSN
FÚ Finan ní ú ad
GZ Genetický zdroj
I  Identi  ka ní íslo
IT/PGRFA  Mezinárodní smlouva o genetických zdrojích rostlin pro výživu a zem d lství
JU Jiho eská univerzita eské Bud jovice
KU Kontrola užitkovosti
KUMP Kontrola užitkovosti masného skotu
MF Ministerstvo  nancí
MZe Ministerstvo zem d lství
MŽP Ministerstvo životního prost edí
NH Národní h eb ín
NP  Národní program konzervace a využívání genetických zdroj  rostlin, zví at 

a mikroorganism  významných pro výživu a zem d lství na období 2012–2016
OECD Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj
OLAF Evropský ú ad pro boj proti podvod m
PGRLF Podp rný a garan ní rolnický a lesnický fond, a. s.
PK Plemenná kniha
PS  Poštovní sm rovací íslo
R  Rodné íslo
RS R Rybá ské sdružení R
SCHOK Svaz chovatel  ovcí a koz z. s.
SCHPCM Svaz chovatel  prasat v echách a na Morav
SMTA Standardní dohoda o poskytování genetických zdroj  rostlin
VÚRH Výzkumný ústav rybá ský a hydrobiologický
VÚRV Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 
VÚŽV Výzkumný ústav živo išné výroby, v. v. i.

SCHMS eský svaz chovatel  masného skotu
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ást D.

P ílohy

Souhrnná žádost o poskytnutí dotace MZe – Identi  ka ní údaje

Tabulka . 1 – str. 1

vyplní MZe

Registra ní . žádosti Otisk prezenta ního razítka
podacího místa (MZe)

Eviden ní štítek podacího místa MZe

P edm t dotace

Kód p edm tu dotace (dle Zásad 
2016)

P edm t dotace (dle Zásad 2016)

Žadatel

Obchodní jméno právnické osoby, dle 
výpisu z obchodního rejst íku, registru, 
apod.

P edm t podnikání vztahující se 
k žádosti a rok zahájení

I

DI

Tituly, p íjmení a jméno osoby 
oprávn né jednat jménem žadatele

Adresa sídla žadatele a kontakty

Obec (m sto)

M stská ást 

Ulice

íslo domovní/ orienta ní

PS

Telefon

Fax

Emailová adresa

správce dan  (Finan ní ú ad)

plátce DPH ANO - NE
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Tabulka . 1 – str. 2

Adresa pro doru ování (vypl te pouze, pokud se liší od adresy sídla)

Obec (m sto)

M stská ást

Ulice

íslo domovní/orienta ní

PS

Bankovní spojení žadatele

Název banky

íslo ú tu žadatele/kód banky

Celkem požadovaná ástka (K )

Datum, podpis a razítko žadatele
(statutární zástupce)

Datum p ijetí a íslo jednací ur ené i 
pov ené osoby – vyplní VÚRV nebo VÚŽV
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Vzor žádosti o poskytnutí dotace MZe

Vyplní žadatelé o dotaci dle ástí B. 2., B. 3. a B. 4. Zásad 2016 Tabulka . 2a

Kód p edm tu dotace (dle Zásad 2016):

P edm t dotace (dle Zásad 2016):

Požadovaná výše dotace celkem (K ):

Maximální limit uvedený v Zásadách 2016 (K ):

estné prohlášení

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti v etn  tabulek jsou úplné a pravdivé, že jsem 
neobdržel v p íslušném roce na innost nebo na p edm t, pro který je požadována dotace úv r s podporou 
PGRLF nebo dotaci i  nan ní p ísp vek z jiných rozpo tových kapitol státního rozpo tu, státních fond , 
fond  EU nebo dotaci z rozpo tu územního samosprávného celku.

Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu, není subjektem, se kterým bylo zahájeno insolven ní ízení 
podle zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolven ní zákon), ve zn ní pozd jších 
p edpis , p ípadn  není v likvidaci. Dále v p ípad , že žadatelem je spole nost s omezeným ru ením 
vlastník  nebo spole nost, v níž alespo  n kte í spole níci pln  ru í za závazky spole nosti, prohlašuji, 
že nedošlo ke ztrát  více než poloviny zapsaného kapitálu nebo ke ztrát  více než jedné tvrtiny tohoto 
kapitálu za posledních 12 m síc .

Jsem si v dom právních následk , které v d sledku nepravdivých a neúplných informací mohou nastat. 
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobn  seznámil se Zásadami, kterými se na základ  § 1, 
§ 2 a 2d zákona . 252/1997 Sb., o zem d lství, ve zn ní pozd jších p edpis , stanovují podmínky pro 
poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdroj  pro výživu a zem d lství pro rok 2016.

Datum a podpis žadatele: Otisk razítka žadatele:
(statutárního zástupce)

Vyplní ur ená i pov ená osoba (VÚRV resp. VÚŽV)

Pokud je žadatelem ur ená resp. pov ená osoba sama, tuto ást nevypl uje.

Žádost doporu uji / nedoporu uji (nehodící se škrtn te)

V p ípad  nedoporu ení uvést d vod:

Zjišt né nedostatky žádosti:

Datum a podpis koordinátora: Otisk razítka ur ené i pov ené osoby
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Vzor žádosti o poskytnutí dotace MZe

Vyplní žadatelé o dotaci dle ásti B. 1. Zásad 2016  Tabulka . 2b – str. 1

Kód p edm tu dotace (dle Zásad 2016):

P edm t dotace (dle Zásad 2016):

Pozn.: Žadatel poskytne, jako sou ást tohoto formulá e, elektronický soubor se seznamem zví at, na která 
je požadována dotace.

Kategorie dotace (nap . kráva v KU, 
plemenný býk, jalovice atd., podle zn ní 
Zásad)

Po et
Sazba dle 

Zásad 2016 
(K )

Požadovaná dotace (K )

Celkem požadavek (K )

estné prohlášení

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti v etn  tabulek jsou úplné a pravdivé, že jsem 
neobdržel v p íslušném roce na innost nebo na p edm t, pro který je požadována dotace úv r s podporou 
PGRLF nebo dotaci i  nan ní p ísp vek z jiných rozpo tových kapitol státního rozpo tu, státních fond , 
fond  EU nebo dotaci z rozpo tu územního samosprávného celku.

Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu, není subjektem, se kterým bylo zahájeno insolven ní ízení 
podle zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolven ní zákon), ve zn ní pozd jších 
p edpis , p ípadn  není v likvidaci. Dále v p ípad , že žadatelem je spole nost s omezeným ru ením 
vlastník  nebo spole nost, v níž alespo  n kte í spole níci pln  ru í za závazky spole nosti, prohlašuji, 
že nedošlo ke ztrát  více než poloviny zapsaného kapitálu nebo ke ztrát  více než jedné tvrtiny tohoto 
kapitálu za posledních 12 m síc .

Jsem si v dom právních následk , které v d sledku nepravdivých a neúplných informací mohou nastat. 
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobn  seznámil se Zásadami, kterými se na základ  § 1, 
§ 2 a 2d zákona . 252/1997 Sb., o zem d lství, ve zn ní pozd jších p edpis , stanovují podmínky pro 
poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdroj  pro výživu a zem d lství pro rok 2016.

Datum a podpis žadatele: Otisk razítka žadatele
(statutárního zástupce)
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Tabulka . 2b – str. 2

Vyplní ur ená osoba (VÚŽV)

Pokud je žadatelem ur ená resp. pov ená osoba sama, tuto ást nevypl uje.

Žádost doporu uji / nedoporu uji (nehodící se škrtn te)

V p ípad  nedoporu ení uvést d vod:

Zjišt né nedostatky žádosti:

Datum a podpis koordinátora: Otisk razítka ur ené osoby
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Seznam koní, na které je žádána dotace
 Tabulka K

Kód p edm tu dotace (dle Zásad 2016):

P edm t dotace (dle Zásad 2016):

jméno 
žadatele jméno kon I  kon

Datum 
oh ebení/ 
výk. zkoušky*

otec pohlaví 
h íb te

íslo 
h íb te poznámka

*oh ebení u klisen, vykonání výkonnostních zkoušek u mladých klisen a h ebc

List seznamu/ celkem po et list :

Datum, podpis a razítko žadatele:
(na posledním listu)

Poznámka: Tabulku je nutné zhotovit pro každou kategorii dota ního titulu zvláš  (nap . klisny oh ebené 
a nov  za azené, klisny v alternativním p ipa ování, h ebci atd.) a dodat spolu se žádostí také ve form  
elektronické.
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Vyplní Rybá ské sdružení dle Zásad 2016
 Tabulka R – str. 1

B. 1.16. Ryby
P edm t dotace: Chov vyjmenovaných druh , populací a linií genetických zdroj  ryb v kmenových 
hejnech (120 jedinc )

Druh (plemeno/linie) Po et kmenových hejn Sazba (K ) Dotace

Kapr obecný

Pstruh duhový

Pstruh obecný f. poto ní

Lín obecný

Sumec velký

Jeseter malý

Vyza velká

Síh pele

Síh maréna

Celkem požadavek (K )

estné prohlášení

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti v etn  tabulek jsou úplné a pravdivé, že jsem 
neobdržel v p íslušném roce na innost nebo na p edm t, pro který je požadována dotace úv r s podporou 
PGRLF nebo dotaci i  nan ní p ísp vek z jiných rozpo tových kapitol státního rozpo tu, státních fond , 
fond  EU nebo dotaci z rozpo tu územního samosprávného celku.

Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu, není subjektem, se kterým bylo zahájeno insolven ní ízení 
podle zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolven ní zákon), ve zn ní pozd jších 
p edpis , p ípadn  není v likvidaci. Dále v p ípad , že žadatelem je spole nost s omezeným ru ením 
vlastník  nebo spole nost, v níž alespo  n kte í spole níci pln  ru í za závazky spole nosti, prohlašuji, 
že nedošlo ke ztrát  více než poloviny zapsaného kapitálu nebo ke ztrát  více než jedné tvrtiny tohoto 
kapitálu za posledních 12 m síc .

Prohlašuji, že nejsem podnikem v obtížích ve smyslu lánku 2 odst. 14 na ízení Komise (EU) . 702/20142), 
resp. lánku 2 odst. 18 na ízení Komise (EU) . 651/20143), resp. bodu (35) odst. 15 pokyn  Evropské 
unie ke státní podpo e v odv tvích zem d lství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 
až 20204).

Prohlašuji, že v i mn  není v sou asné dob  vystaven inkasní p íkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské 
komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslu itelnou s vnit ním trhem EU.

Jsem si v dom právních následk , které v d sledku nepravdivých a neúplných informací mohou nastat. 
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobn  seznámil se Zásadami, kterými se stanovují podmínky 
pro poskytování dotací Ministerstvem zem d lství pro rok 2016.

Datum a podpis: Otisk razítka RS R
(statutární zástupce RS R)

2) Ú . v st. L 193, 1. 7. 2014, s. 1.
3) Ú . v st. L 187, 26. 6. 2014, s. 1.
4) Ú . v st. C 204, 1. 7. 2014, s. 1.
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Tabulka R – str. 2

Žádost byla – nebyla*) doporu ená Šlechtitelskou radou pro chov ryb Rybá ského sdružení 
eské republiky

Stanovisko garanta plemene - JU eské Bud jovice, Fakulta rybá ství a ochrany vod

Žádost je – není*) v souladu s metodikou Národního programu

Datum a podpis garanta: Otisk razítka

Vyplní ur ená osoba (VÚŽV) 

Žádost doporu uji / nedoporu uji*) (v záporném p ípad  uvést d vod nedoporu ení)

Datum a podpis koordinátora: Otisk razítka ur ené osoby

*)nehodící se škrtn te
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Vyplní Výzkumný ústav v ela ský dle Zásad 2016
Tabulka V – str. 1

B. 1. 17. V ela kra ská
P edm t dotace: Podpora chovatel m v elích matek udržujících a zlepšujících genetické zdroje v ely 
medonosné kra ské

Oblastní chov I Registra ní íslo NP Kategorie matky
     a              b             c              d             e

Celkem matek

Sazba 4500 1500 800 600 400

Požadavek (K )

Celkem požadavek (K )

estné prohlášení

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti v etn  tabulek jsou úplné a pravdivé, že jsem 
neobdržel v p íslušném roce na innost nebo na p edm t, pro který je požadována dotace úv r s podporou 
PGRLF nebo dotaci i  nan ní p ísp vek z jiných rozpo tových kapitol státního rozpo tu, státních fond , 
fond  EU nebo dotaci z rozpo tu územního samosprávného celku.

Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu, není subjektem, se kterým bylo zahájeno insolven ní ízení 
podle zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolven ní zákon), ve zn ní pozd jších 
p edpis , p ípadn  není v likvidaci. Dále v p ípad , že žadatelem je spole nost s omezeným ru ením 
vlastník  nebo spole nost, v níž alespo  n kte í spole níci pln  ru í za závazky spole nosti, prohlašuji, 
že nedošlo ke ztrát  více než poloviny zapsaného kapitálu nebo ke ztrát  více než jedné tvrtiny tohoto 
kapitálu za posledních 12 m síc .

Jsem si v dom právních následk , které v d sledku nepravdivých a neúplných informací mohou nastat. 
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobn  seznámil se Zásadami, kterými se na základ  § 1, 
§ 2 a 2d zákona . 252/1997 Sb., o zem d lství, ve zn ní pozd jších p edpis , stanovují podmínky pro 
poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdroj  pro výživu a zem d lství pro rok 2016.

Datum a podpis žadatele Otisk razítka žadatele
(statutárního zástupce)
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Tabulka V – str. 2

Vyplní ur ená osoba (VÚŽV)

Doporu uji - nedoporu uji*) žádost (v záporném p ípad  uvést d vod nedoporu ení) 

Datum a podpis koordinátora Otisk razítka ur ené osoby

*)nehodící se škrtn te
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estné prohlášení

Žadatel na základ  zn ní zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n  n kterých 
souvisejících zákon  (rozpo tová pravidla), ve zn ní pozd jších p edpis , 

estn  prohlašuje, že:

1. dle § 14, odstavce 3, písmena e, bodu 2 zákona
- neexistují osoby s podílem v osob  žadatele.

(v opa ném p ípad  doloží tyto informace dle platného zn ní zákona . 218/2000 Sb.)*

2. dle § 14, odstavce 3, písmena e, bodu 3 zákona
- neexistují osoby, v nichž má (žadatel) podíl.

(v opa ném p ípad  doloží tyto informace dle platného zn ní zákona . 218/2000 Sb.)*

V Dne Podpis statutárního 
orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

V Dne

Ov il a p evzal

Poznámka: Vypl uje pouze PO!
                    * Nehodící se škrtn te
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Rozpis uznatelných náklad :

Pro p edm ty dotace uvedené v ásti B. bod  2., 3. a 4. Zásad.

Uznatelné náklady jsou takové náklady nebo výdaje, které jsou zd vodn né – tzn., jsou nutné k realizaci 
Národního programu, jsou vynaložené na p edm t dotace, tak jak je u každého p edm tu uvedeno v ú elu 
poskytnutí dotace, jsou prokazatelné a p i azené k t mto innostem a jsou prokazateln  dokladovatelné 
ú etními metodami.

Do uznatelných náklad  lze zahrnout:

a)  Osobní náklady: 
  Osobní náklady nebo výdaje na ešitele, techniky a podp rný personál p íjemce dotace (pop ípad  

právnické osoby, jíž je p íjemce dotace organiza ní složkou) nebo dalších ú astník  podílejících se 
na pln ní ú elu p edm tu dotace v rámci Národního programu a jim odpovídající náklady na povinné 
zákonné odvody (zdravotní a sociální pojišt ní) a p íd l do fondu kulturních a sociálních pot eb. Do 
osobních náklad  nebo výdaj  lze po ítat: 

  mzdy nebo platy zam stnanc  zam stnaných podle pracovní smlouvy na pln ní ú elu p edm tu 
dotace,

  p íslušnou ást mezd nebo plat  zam stnanc  podílejících se na pln ní ú elu p edm tu dotace, 
která odpovídá jejich úvazku nebo prokazateln  vykázané ú asti na pln ní ú elu p edm tu dotace 
projektu (nap . dle pracovního deníku), 

  zvýšení pohyblivé ástky mzdy nebo platu zam stnanc , kte í se na pln ní ú elu p edm tu dotace 
podílejí, 

  ostatní osobní náklady nebo ve ejné výdaje na základ  dohody o pracovní innosti nebo dohody 
o provedení práce, uzav ené v p ímé souvislosti s pln ním ú elu p edm tu dotace. 

b)  Po ízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku:
  Drobným dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem se rozum jí samostatné movité v ci, pop ípad  

soubory movitých v cí se samostatným technicko-ekonomickým ur ením, jejichž doba použitelnosti je 
delší jak jeden rok, a to v p ímé souvislosti s ú elem na který byla poskytnuta dotace, a ocen ní jedné 
položky nep evyšuje ástku 40 000 K  u hmotného a 60 000 K  u nehmotného majetku. Upozorn ní: 
dotace na genetické zdroje jsou neinvesti ního charakteru a nelze proto po izovat z p id lených dota ních 
prost edk  dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (d íve „investice“). 

c)  Náklady nebo výdaje za služby:
  Náklady a výdaje na služby využívané v p ímé souvislosti s realizací Národního programu, zejména 

v rámci: 

  program  obnovy a konzervace genetických zdroj ,
  služeb spojených s aplikací nových technologií (nap . molekulární genetiky, genetických markér , 

kryokonzervace, využití velkokapacitních metod, které jsou k dispozici v jiných organizacích apod.), 
  využití požadovaných speci  ckých klimatických a p dních podmínek p i množení a hodnocení 

genetických zdroj , 
  speciálních služeb pro shromaž ování, evidenci, hodnocení, charakterizaci a bezpe nou konzervaci 

genetických zdroj  apod.,
  náklady na opravy a údržbu majetku, vedené v odd lené evidenci na základ  zvláštního právního 

p edpisu (zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví v platném zn ní).

d) Materiál:
  Náklady na materiál, zásoby a zboží pot ebné pro pln ní ú elu p edm tu dotace vedené v odd lené 

evidenci na základ  zvláštního právního p edpisu (zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví v platném zn ní). 

e)  Cestovné:
  Cestovní náklady v souladu se zvláštním právním p edpisem (zákon . 262/2006 Sb., zákoník 

práce). Cestovné na zahrani ní cesty vyplývající z Národního programu a z mezinárodní spolupráce 
a poskytovatelem odsouhlasené zastupování R v orgánech Evropské unie a dalších mezinárodních 
organizacích týkající se biodiverzity a genetických zdroj  (jako FAO apod.), a ú asti na domácích 
i zahrani ních seminá ích a konferencích zam ených na problematiku genetických zdroj .
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f)  Speci  cké náklady:
  Náklady na zve ej ování a presentaci výsledk  Národního programu, na publikace o p edm tech 

dotace, náklady na organizace odborných akcí souvisejících s realizací Národního programu, poštovné 
a manipula ní náklady p i zasílání vzork  domácím a zahrani ním uživatel m genetických zdroj , 
náklady na komunikaci s mezinárodními orgány a organizacemi týkající se genetických zdroj , na vedení 
a údržbu informa ních systém , náklady na provoz genobanky apod. Do této položky pat í i poplatky 
za lenství v relevantních mezinárodních organizacích a poskytovatelem schválené zastupování 
v orgánech Evropské unie a mezinárodních organizacích (jako nap . FAO apod.) týkajících se biodiverzity 
a genetických zdroj , náklady na zajiš ování inností vyplývajících z mezinárodních dohod a lenství 
v mezinárodních programech pro genetické zdroje (ECPGR, AEGIS atp.), pop . jiné nezbytné náklady 
pro zajišt ní inností vyplývajících pro Národní program z domácích legislativních norem (zákon 
. 148/2003 Sb.).

g)  Režijní náklady: 
  Maximální výše režijních náklad  nep esáhne 20 %. V p ípad  Výzkumného ústavu rostlinné výroby v.v.i. 

a Výzkumného ústavu živo išné výroby v.v.i. je to 25 %.
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