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Příloha č. 2 k Výzvě MZe 
 

Předběžné podmínky plnění dotačních programů 
19.A. a 20.A. pro rok 2017 

 
Dotační program 
 
19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských 
produktů v režimech jakosti Q CZ 
 
Dotace je poskytována na základě Pokynů Evropské unie ke státní podpoře 
v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 
až 2020, části II, kapitoly 1.1.9 Podpora na účast producentů zemědělských produktů 
v režimech jakosti. 
 
V souladu s bodem 71 Pokynů1 musí žadatel před započetím plnění účelu dotace 
podat na příslušné pracoviště oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského 
intervenčního fondu dle sídla právnické osoby) a dle adresy trvalého pobytu fyzické 
osoby vyplněnou předběžnou žádost (vzor uveden na konci textu). Termín 
pro podání předběžné žádosti pro rok 2017 je nejpozději do 30. 9. 2016. 
 
 
 
19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu 
jakosti Q CZ 
 
Účel: 
Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí 
a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků.  
 
 
Dotační podprogram 
 
19.A.a. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti 
Q CZ 
 
Předmět dotace: 
Podpora producentům a zpracovatelům mléka na částečnou úhradu nákladů 
spojených s dobrovolným zapojením do režimu jakosti Q CZ. 
 
Subjekt:  
Producent a zpracovatel mléka, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ – aktivní 
zemědělec2 v období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017. 
 

                                                 
1 Část I kapitola 3.4 bod 71 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství 
a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 
2 Čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 
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Forma dotace: 
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 
 
Výše dotace: 
Do 100 % prokázaných uhrazených uznatelných nákladů na předmět dotace, 
maximálně však do 80 000 Kč na příjemce dotace. 
 
 
Dotační podprogram 
 
19.A.b. – Podpora činností spojených s režimem jakosti Q CZ 
 
19.A.b.1. Podpora kontrolních opatření a poradenství spojených s režimem 
jakosti Q CZ 
 
Předmět dotace:  
Podpora subjektům zodpovědným za kontrolní opatření a poradenství dle Věstníku 
Ministerstva zemědělství, č.j.: 48131/2015-MZE-17212, ve znění pozdějších úprav 
(dále jen „Věstník MZe“), na částečnou úhradu nákladů na závazná kontrolní 
opatření a poradenství ve vztahu k producentovi mléka, který je zapojený do režimu 
jakosti Q CZ. 
 
Subjekt:  
Subjekty zodpovědné za kontrolní opatření a poradenství (zpracovatel, který je 
držitelem potvrzení o zapojení do režimu jakosti Q CZ, schválená organizace 
producentů mléka podle nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách 
k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka  a  mléčných  výrobků, 
pověřená osoba podle  zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů), dle Věstníku 
Ministerstva zemědělství vydaného č.j.: 48131/2015-MZE-17212, ve znění 
pozdějších úprav, které provedly závazná kontrolní opatření a poradenství ve vztahu 
k producentovi mléka, který je zapojený do režimu jakosti Q CZ v období 
od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017. 
 
Forma dotace: 
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 
 
Výše dotace: 
Do 100 % prokázaných uhrazených uznatelných nákladů. 
 
 
19.A.b.2. Podpora vyjmenovaných úkonů provedených formou služeb 
spojených s režimem jakosti Q CZ 
 
Předmět dotace:  
Podpora producentům mléka a zpracovatelům mléka, kterým byl přidělen certifikát 
režimu jakosti Q CZ a subjektům zodpovědným za kontrolní opatření a poradenství, 
dle Věstníku Ministerstva zemědělství na částečnou úhradu nákladů za úkony 
provedené formou služeb (uvedené v části D těchto Zásad). 
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Subjekt:  
Producenti mléka a zpracovatelé mléka, kterým byl přidělen certifikát režimu jakosti 
Q CZ a subjekty zodpovědné za kontrolní opatření a poradenství (schválená 
organizace producentů mléka podle nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých 
podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných 
výrobků, pověřená osoba podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě 
a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů), 
dle Věstníku Ministerstva zemědělství, kteří zajistili formou služeb v období 
od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 některé úkony uvedené v části D těchto Zásad. 
 
Forma dotace: 
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 
 
Výše dotace: 
Do 100 % prokázaných uhrazených uznatelných nákladů. 
 
Poznámky: 
Součet výše dotací za 19.A.b.1. a 19.A.b.2. pro jednoho a téhož příjemce dotace je 
maximálně do 1,00 Kč/l syrového kravského mléka vyrobeného producentem 
v režimu jakosti Q CZ nebo převzatého mléka v režimu jakosti Q CZ zpracovatelem 
nebo schválenou organizací producentů. 
 
Žadatel nesmí požádat v průběhu roku, ve kterém mu byla poskytnuta dotace, 
o podporu z jiného režimu podpory na stejný předmět dotace. 
 
 
 
Dotační program 
 
20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat 
 
 
20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 
 
Dotace je poskytována na základě Pokynů Evropské unie ke státní podpoře 
v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 
až 2020, části II, kapitoly 1.1.5.2. Podpora na závazky týkající se dobrých životních 
podmínek zvířat. 
 
V souladu s bodem 71 Pokynů3 musí žadatel před započetím plnění účelu dotace 
podat na příslušné pracoviště oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského 
intervenčního fondu dle sídla u právnické osoby a dle adresy trvalého pobytu fyzické 
osoby vyplněnou předběžnou žádost (vzor uveden na konci textu). Termín 
pro podání předběžné žádosti je pro rok 2017 nejpozději do 30. 9. 2016. 
 

                                                 
3 Část I kapitola 3.4 bod 71 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství 
a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 
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Celková přiznaná výše dotací v rámci dotačního programu Zlepšení životních 
podmínek v chovu dojnic nesmí překročit 500 € na velkou dobytčí jednotku. 
 
 
Dotační podprogram 
 
20.A.a. Podpora napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou 
 
Účel: 
Zlepšení životních podmínek dojnic v zimním období napájením temperovanou 
vodou pomocí vyhřívaných napáječek. 
 
Předmět dotace:  
Dojnice, která je napájena v zimním období temperovanou vodou pomocí 
vyhřívaných napáječek. 
 
Subjekt: 
Chovatel dojnic podnikající v zemědělské výrobě podle (§ 420 zákona 
č. 89/2012 Sb.), který zajistil napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou 
pomocí vyhřívaných napáječek – aktivní zemědělec. 
 
Forma dotace: 
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 
 
Výše dotace: 
Do 200 Kč na jednu dojnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu dojnic 
v zimním období.  
 
Poznámky: 
Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem dojnic rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti.  
Pro účely tohoto dotačního podprogramu se zimním obdobím rozumí 
doba od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017. 
Dotační podprogram může být čerpán pouze v případě, že žadatel je zapojen 
do dobrovolného systému certifikace pro mléko a mléčné výrobky Q CZ 
nebo pro mléko certifikované ekologické produkce. 
 
 
Dotační podprogram 
 
20.A.b. Podpora provádění faremní diagnostiky původce mastitid dojnic 
 
Účel: 
Zlepšení životních podmínek dojnic prováděním plošné faremní diagnostiky původce 
mastitidy dojnic, jako prevenci ohrožení zdraví zvířat. 
 
Předmět dotace:  
Dojnice zapojená do kontroly mléčné užitkovosti metody A, u které byla prováděna 
faremní diagnostika původce mastitidy dojnic. 
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Subjekt: 
Chovatel dojnic podnikající v zemědělské výrobě podle (§ 420 zákona 
č. 89/2012 Sb.), který zajistil provádění faremní diagnostiky původce mastitidy dojnic 
– aktivní zemědělec. 
 
Forma dotace: 
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 
 
Výše dotace: 
Do 350 Kč na jednu dojnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu dojnic 
v období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017. 
 
Poznámky: 
Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem dojnic rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti. 
V rámci faremní diagnostiky původce mastitidy dojnic žadatel: 
a) zajistí u dojnic zapojených v kontrole mléčné užitkovosti metody A plošné 
stanovení počtu somatických buněk v individuálních vzorcích mléka, 
b) provádí faremní kultivaci původců mastitid u jednotlivých dojnic pomocí rychlých 
stájových diagnostických setů, 
c) v období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 zajistí minimálně 1 vyšetření bazénového 
vzorku mléka pomocí metody PCR v akreditované laboratoři na identifikaci hlavních 
původců mastitid na úrovni chovu. 
Dotační podprogram může být čerpán pouze v případě, že žadatel je zapojen 
do dobrovolného systému certifikace pro mléko a mléčné výrobky Q CZ 
nebo pro mléko certifikované ekologické produkce. 
 
 
Dotační podprogram 
 
20.A.c. Podpora snížení škodlivých patogenních mikroorganizmů ve stájovém 
prostředí dojnic 
 
Účel: 
Zlepšení životních podmínek dojnic snížením působnosti škodlivých patogenních 
mikroorganizmů ve stájovém prostředí dojnic. 
 
Předmět dotace:  
Dojnice, u které byla prováděna desinfekce bezstelivového lože prostředky 
s antimikrobiálním účinkem. 
 
Subjekt: 
Chovatel dojnic podnikající v zemědělské výrobě podle (§ 420 zákona č. 89/2012 
Sb.), který zajistil ošetření bezstelivového lože dojnic prostředky s antimikrobiálním 
účinkem – aktivní zemědělec. 
 
Forma dotace: 
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 
 
Výše dotace: 
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Do 645 Kč na jednu dojnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu dojnic 
v období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017. 
 
Poznámky: 
Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem dojnic rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti. 
Dotační podprogram může být čerpán pouze v případě, že žadatel je zapojen 
do dobrovolného systému certifikace pro mléko a mléčné výrobky Q CZ 
nebo pro mléko certifikované ekologické produkce. 
Žadatel nesmí požádat v průběhu roku, ve kterém mu byla poskytnuta dotace 
o podporu z Programu rozvoje venkova na stejný předmět dotace. 
Dokumentaci o ošetření lehacího prostoru prostředky s antimikrobiálním účinkem 
vede chovatel dojnic ve stájové evidenci. 
 
Podmínka do rozhodnutí: 
Příjemce dotace je povinen uchovávat stájovou evidenci o ošetření lehacího prostoru 
prostředky s antimikrobiálním účinkem nejméně po dobu 5 let od poskytnutí dotace. 
 
 
Dotační podprogram 
 
20.A.d. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb dojnic 
 
Účel: 
Zlepšení životních podmínek dojnic zvýšenou péčí o paznehty dle jejich 
individuálních potřeb, tedy provést úpravu paznehtů více než 1x ročně. 
 
Předmět dotace:  
Dojnice, u které byla prováděna zvýšená péče o paznehty ošetřováním končetin 
dle jejích individuálních potřeb, tedy byla provedena úprava paznehtů více 
než 1x ročně. 
 
Subjekt: 
Chovatel dojnic podnikající v zemědělské výrobě podle (§ 420 zákona 
č. 89/2012 Sb.), který zajistil zvýšenou péči o paznehty ošetřováním končetin 
dle jejích individuálních potřeb – aktivní zemědělec. 
 
Forma dotace: 
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 
 
Výše dotace: 
Do 135 Kč na jednu dojnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu dojnic 
v období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017. 
 
Poznámky: 
Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem dojnic rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti. 
Dotační podprogram může být čerpán pouze v případě, že žadatel je zapojen 
do dobrovolného systému certifikace pro mléko a mléčné výrobky Q CZ 
nebo pro mléko certifikované ekologické produkce. 
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Dokumentaci o ošetření paznehtů jednotlivých dojnic vede chovatel dojnic ve stájové 
evidenci.  
 
Podmínka do rozhodnutí: 
Příjemce dotace je povinen uchovávat stájovou evidenci o ošetření paznehtů 
jednotlivých dojnic nejméně po dobu 5 let od poskytnutí dotace. 
 
 
Dotační podprogram 
 
20.A.e. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období 
 
Účel: 
Zlepšení životních podmínek dojnic snížením jejich tepelného stresu ve stájovém 
prostředí v letním období. 
 
Předmět dotace:  
Dojnice, která byla chována v ustájení, kde byla prováděna opatření ke zlepšení 
stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu dojnic 
v letním období. 
 
Subjekt: 
Chovatel dojnic podnikající v zemědělské výrobě podle (§ 420 zákona č. 89/2012 
Sb.), který zajistil provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), 
vedoucí ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období – aktivní zemědělec. 
 
Forma dotace: 
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 
 
Výše dotace: 
Do 660 Kč na jednu dojnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu dojnic 
v letním období. 
 
Poznámky: 
Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem dojnic rozumí subjekt, 
kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti. 
Dotační podprogram může být čerpán pouze v případě, že žadatel je zapojen 
do dobrovolného systému certifikace pro mléko a mléčné výrobky Q CZ 
nebo pro mléko certifikované ekologické produkce. 
Pro účely tohoto dotačního programu se letním obdobím rozumí doba od 1. 5. 2017 
do 30. 9. 2017. 
Dokumentaci o provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), 
vedoucí ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období vede chovatel dojnic 
ve stájové evidenci. 
 
Podmínka do rozhodnutí: 
Příjemce dotace je povinen uchovávat stájovou evidenci o provádění opatření 
ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu 
dojnic v letním období, nejméně po dobu 5 let od poskytnutí dotace. 


