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Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 
dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. 10841/2021-MZE-
18131 – DP 9.A.a., 9.A.b. 
 

Část B Dotační programy 

 

Dotační program 9.A. Speciální poradenství 

 

9.A.a.   Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu 

č. 154/2000 Sb. 

9.A.a.1.   Podpora poradenství pro živočišnou výrobu 

9.A.a.1.a. Podpora pořádání seminářů a školení 

str. 71, bod 2 Předmět dotace, za odstavec první  

se vkládá text:  

Semináře a školení pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb., určené 

pro chovatelskou veřejnost mohou být realizovány prezenční nebo digitální formou, 

přičemž tyto formy nelze vzájemně kombinovat v rámci jedné akce. 

 

str. 71, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písmeno b)  

původní text: 

b) Náklady související s pořádáním seminářů a školení mohou být uplatňovány nejdříve den 

po podání žádosti o dotaci, v případě doplnění dalšího semináře nebo školení formou 

změny žádosti o dotaci pak nejdříve den po podání změny žádosti o dotaci. 

se mění takto: 

b) Náklady související s pořádáním seminářů a školení mohou být uplatňovány nejdříve den 

po podání žádosti o dotaci, v případě doplnění dalšího semináře nebo školení formou 

změny žádosti o dotaci pak nejdříve den po podání změny žádosti o dotaci, a to až 

do 10. 12. 2021. Úhradu takto uplatňovaných nákladů je nezbytné provést nejpozději 

do 15. 12. 2021. 

 

str. 72, bod 8 Doklady prokazující nárok na dotaci, písmeno c) 

původní text: 

c) Prezenční listiny k jednotlivým uskutečněným seminářům a školením.  

se mění takto: 

c) Prezenční listiny k jednotlivým uskutečněným seminářům a školením, digitální výstup 

o přihlášených účastnících, datový export měření velikosti audience webové 

prezentace, případně printscreen obrazovky či jiný způsob prokázání účasti 

přihlášených účastníků při digitální formě semináře a školení. 
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str. 73, bod 9 Náklady související s předmětem dotace  

doplňují se písmena:  

f) Náklady na registrační poplatky do digitálních platforem, výdaje na vstupní licence 

vystavené z důvodu konání seminářů a školení v digitální formě. 

g) Náklady na interaktivní informační systém a webové prezentace. 

h) Náklady na přípravu multimediálního obsahu (tj. pořízení videoprezentací). 

 

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

9.A.a.2.a. Zveřejňování výsledků plemenářské práce 

str. 74, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písmeno b) 

původní text: 

b) Náklady související se zveřejňováním výsledků plemenářské práce mohou být 

uplatňovány za období od 1. 1. 2021 do 10. 12. 2021 avšak nejdříve den po podání 

žádosti o dotaci, v případě doplnění dalšího výsledku plemenářské práce formou změny 

žádosti o dotaci pak nejdříve den po podání změny žádosti o dotaci. 

se mění takto: 

b) Náklady související se zveřejňováním výsledků plemenářské práce mohou být 

uplatňovány za období od 1. 1. 2021 do 10. 12. 2021 avšak nejdříve den po podání 

žádosti o dotaci, v případě doplnění dalšího výsledku plemenářské práce formou změny 

žádosti o dotaci pak nejdříve den po podání změny žádosti o dotaci, 

a to až do 10. 12. 2021. Úhradu takto uplatňovaných nákladů je nezbytné provést 

nejpozději do 15. 12. 2021. 

 

9.A.a.2.b. Zabezpečování pořádání výstav a přehlídek hospodářských zvířat 

str. 77, bod 2 Předmět dotace, za odstavec první  

se vkládá text:  

Výstavy a přehlídky hospodářských zvířat ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb. mohou 

být realizovány prezenční nebo digitální formou, přičemž tyto formy nelze vzájemně 

kombinovat v rámci jedné akce.  

 

str. 77, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písmeno b)  

původní text: 

b) Náklady související se zabezpečováním pořádání výstav a přehlídek mohou být 

uplatňovány nejdříve den po podání žádosti o dotaci, v případě doplnění další výstavy 

nebo přehlídky formou změny žádosti o dotaci pak nejdříve den po podání změny žádosti 

o dotaci. 

se mění takto: 

b) Náklady související se zabezpečováním pořádání výstav a přehlídek mohou být 

uplatňovány nejdříve den po podání žádosti o dotaci, v případě doplnění další výstavy 
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nebo přehlídky formou změny žádosti o dotaci pak nejdříve den po podání změny žádosti 

o dotaci, a to až do 10. 12. 2021. Úhradu takto uplatňovaných nákladů je nezbytné 

provést nejpozději do 15. 12. 2021. 

 

str. 78, bod 9 Náklady související s předmětem dotace  

doplňují se písmena: 

i) Náklady na registrační poplatky do digitálních platforem, výdaje na vstupní licence 

vystavené z důvodu konání výstavy v digitální formě. 

j) Náklady na interaktivní informační systém a webové prezentace. 

k) Náklady na přípravu multimediálního obsahu (tj. pořízení videoprezentací). 

 

9.A.b.   Speciální poradenství pro rostlinnou výrobu 

9.A.b.1. Publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací 

str. 80, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písmeno b) 

původní text: 

b) Náklady související s vydáváním publikací doporučovaných odrůd a souvisejících 

informací mohou být uplatňovány za období od 1. 1. 2021 do 10. 12. 2021 avšak nejdříve 

den po podání žádosti o dotaci, v případě doplnění další publikace doporučovaných odrůd 

a souvisejících informací formou změny žádosti o dotaci pak nejdříve den po podání 

změny žádosti o dotaci. 

se mění takto: 

b) Náklady související s vydáváním publikací doporučovaných odrůd a souvisejících 

informací mohou být uplatňovány za období od 1. 1. 2021 do 10. 12. 2021 avšak nejdříve 

den po podání žádosti o dotaci, v případě doplnění další publikace doporučovaných odrůd 

a souvisejících informací formou změny žádosti o dotaci pak nejdříve den po podání 

změny žádosti o dotaci, a to až do 10. 12. 2021. Úhradu takto uplatňovaných nákladů 

je nezbytné provést nejpozději do 15. 12. 2021. 

 

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

str. 82, bod 2 Předmět dotace, za odstavec první  

se vkládá text:  

Výstavy pěstovaných rostlin mohou být realizovány prezenční nebo digitální formou, 

přičemž tyto formy nelze vzájemně kombinovat v rámci jedné akce. 

 

str. 82, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písmeno b)  

původní text: 

b) Náklady související s pořádáním výstav pěstovaných rostlin mohou být uplatňovány 

nejdříve den po podání žádosti o dotaci, v případě doplnění další výstavy formou změny 

žádosti o dotaci pak nejdříve den po podání změny žádosti o dotaci. 
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se mění takto: 

b) Náklady související s pořádáním výstav pěstovaných rostlin mohou být uplatňovány 

nejdříve den po podání žádosti o dotaci, v případě doplnění další výstavy formou změny 

žádosti o dotaci pak nejdříve den po podání změny žádosti o dotaci, a to až 

do 10. 12. 2021. Úhradu takto uplatňovaných nákladů je nezbytné provést nejpozději 

do 15. 12. 2021. 

 

str. 84, bod 9 Náklady související s předmětem dotace  

doplňují se písmena: 

i) Náklady na registrační poplatky do digitálních platforem, výdaje na vstupní licence 

vystavené z důvodu konání výstavy v digitální formě. 

j) Náklady na interaktivní informační systém a webové prezentace. 

k) Náklady na přípravu multimediálního obsahu (tj. pořízení videoprezentací). 

 

9.A.b.3. Podpora pořádání seminářů a školení pro pěstitelskou veřejnost  

str. 85, bod 2 Předmět dotace, za odstavec první  

se vkládá text:  

Semináře a školení mohou být realizovány prezenční nebo digitální formou, přičemž 

tyto formy nelze vzájemně kombinovat v rámci jedné akce.  

 

str. 85, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písmeno b)  

původní text: 

b) Náklady související s pořádáním seminářů a školení mohou být uplatňovány nejdříve den 

po podání žádosti o dotaci, v případě doplnění dalšího semináře nebo školení formou 

změny žádosti o dotaci pak nejdříve den po podání změny žádosti o dotaci. 

se mění takto: 

b) Náklady související s pořádáním seminářů a školení mohou být uplatňovány nejdříve den 

po podání žádosti o dotaci, v případě doplnění dalšího semináře nebo školení formou 

změny žádosti o dotaci pak nejdříve den po podání změny žádosti o dotaci, a to až 

do 10. 12. 2021. Úhradu takto uplatňovaných nákladů je nezbytné provést nejpozději 

do 15. 12. 2021. 

 

str. 86, bod 8 Doklady prokazující nárok na dotaci, písm. c)  

původní text: 

c) Prezenční listiny k jednotlivým uskutečněným seminářům a školením.  

se mění takto: 

c) Prezenční listiny k jednotlivým uskutečněným seminářům a školením, digitální výstup 

o přihlášených účastnících, datový export měření velikosti audience webové 

prezentace, případně printscreen obrazovky či jiný způsob prokázání účasti 

přihlášených účastníků při digitální formě semináře a školení. 
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str. 86, bod 9 Náklady související s předmětem dotace  

doplňují se písmena: 

g) Náklady na registrační poplatky do digitálních platforem, výdaje na vstupní licence 

vystavené z důvodu konání výstavy v digitální formě. 

h) Náklady na interaktivní informační systém a webové prezentace. 

i) Náklady na přípravu multimediálního obsahu (tj. pořízení videoprezentací). 

 

 

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny. 

 

 

Tato změna nabývá účinnosti dne 1. 3. 2021. 
 

 

 

 

V Praze dne 18. února 2021      

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jan Sixta, v.r. Ing. Jindřich Fialka, v.r. 

státní tajemník v Ministerstvu zemědělství  náměstek pro řízení Sekce   

 zemědělství a potravinářství 

 


