Čj.: 176749/2011-MZE-17242
Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro
rok 2011 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů – zavedení dvou nových podprogramů v rámci dotačního
programu 8. Nákazový fond.
Upřesnění část A (obecné podmínky)
Str. 7 – mění a doplňuje se
tabulka
Ukončení přijímání
žádostí je :

Dotační programy

Do 31. 3. 2011 včetně

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

Do 29. 4. 2011 včetně

13., 9.E.

Do 31. 5. 2011 včetně

3.c., 3.e.

Do 30. 6. 2011 včetně

1.I., 3.d., 3.i., 9.A. (mimo 9.A.b.4.)

Do 31. 8. 2011 včetně

9.H.

Do 30. 9. 2011 včetně

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

Do 14.10. 2011 včetně

8.B.a), 8.E), 8.F.a).
Žádosti podávané prostřednictvím příslušného
uznaného chovatelského sdružení, oprávněné
osoby s výjimkou 1.D.

Do 31.10. 2011 včetně

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

Do 15.11. 2011 včetně

8.F.b), 8.F.c)

Upřesnění části B (programová část):
Str. 21 - 8. F) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů
prasnic
mění se text na
8.F.a) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic

Str. 22
doplňuje se text:
8.F.b) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat
Účel: podpora vybraných opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické
bezpečnosti související s plněním „Ozdravovacího Programu od vyjmenovaných
nákaz prasat“ (dále jen „OP VNP“) schváleného příslušnou krajskou veterinární
správou a Městskou veterinární správou v Praze (dále jen „KVS“) v souladu
s § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Předmět dotace:
podpora chovatelům prasat na úhradu nákladů na úkony provedené formou služeb
(uvedených v části D těchto Zásad) spojené s prováděním opatření zaměřených proti
šíření vyjmenovaných nákaz prasat ve stájích určených pro příslušnou kategorii
prasat:
a) selata – od odstavu do 25 kg ž. hm., jejichž otec je zapsán v ústředním registru
plemeníků
b) plemenné prasničky a kanečci ve věku do 8 měsíců, jejichž otec je zapsán
v ústředním registru plemeníků
Subjekt:
chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb.,
který provedl úkony v souvislosti s ozdravováním od vyjmenovaných nákaz prasat
podle OP VNP v období od 1. 1. 2011 do 15. 11. 2011.
Výše dotace:
do 1 000 Kč za 1 ozdravené ustajovací místo pro příslušnou kategorii prasat
Poznámka:
a) poskytnutí dotace na 1 ozdravené ustajovací místo pro příslušnou kategorii prasat je
podmíněno naskladněním zdravým zvířetem,
b) předmětné vyjmenované nákazy prasat: Brucelóza prasat, Aujeszkyho

choroba prasat, Klasický mor prasat, Vezikulární choroba prasat, Reprodukční
a respirační syndrom prasat.
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Obsah žádosti 8.F.b):
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu,
bankovní výpis předmětného účtu apod.),
c) vyplněné tabulky v části C,
d) doklad o tom, že otcové naskladněných zdravých zvířat jsou zapsáni v ústředním
registru plemeníků potvrzený pověřenou osobou podle zákona č. 154/2000 Sb.
e) doklad (např. čestné prohlášení) o tom, že žadatelem není podnik v obtížích podle
bodu 3. písm. b) Zásad. V případě, že žadatelem je společnost s omezeným ručením
vlastníků nebo společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky
společnosti doklad (např. čestné prohlášení) o tom, že nedošlo ke ztrátě více než
poloviny zapsaného kapitálu nebo ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu za
posledních 12 měsíců.

Zhodnocení účinnosti: zpracuje MZe dle předmětu dotace.

8. F.c.) Podpora vybraných činností zaměřených na preventivní opatření proti
výskytu zoonóz v chovech drůbeže
Účel:
podpora vybraných činností zaměřených proti rozšiřování nákaz drůbeže související s
tlumením výskytu původců zoonóz (salmonel, aviární influenzy, campylobaktery)
zvýšením biologické bezpečnosti v chovech drůbeže, potvrzených příslušnou
Krajskou veterinární správou a Městskou veterinární správou v Praze (dále jen „KVS)
v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o
změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších
předpisů.
Předmět dotace:
podpora chovatele na úhradu nákladů za úkony provedené formou služeb
souvisejících s prováděním preventivních opatření zaměřených na zvýšení biologické
bezpečnosti:
1.) k tlumení původce nákazy – salmonelózy, campylobakteriózy drůbeže
2.) preventivní opatření proti zavlečení aviární influenzy
Subjekt:
chovatel drůbeže podnikající v zemědělské výrobě podle § 2 zák. č. 513/1991 Sb.,
který provedl preventivní opatření k tlumení výskytu zoonóz zvýšením biologické
bezpečnosti v období od 21. 9. 2011 do 15. 11. 2011.
Sazba na m2 haly pro drůbež:
Kategorie drůbeže A, sazba do 50 Kč/m2
Kategorie drůbeže B, sazba do 60 Kč/m2
Kategorie drůbeže C, sazba do 70 Kč/m2
Poznámka:
a) Kategorie A, B, C jsou vyjmenované kategorie chované drůbeže a používané
technologie a jsou specifikovány v příloze D Zásad.
b) poskytnutí dotace na m2 haly pro drůbež je podmíněno naskladněním haly drůbeží
minimálně z 90 % kapacity schválené příslušnou KVS.
Forma dotace:
dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Obsah žádosti 8.F.c.):
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu,
bankovní výpis předmětného účtu apod.),
c) vyplněné tabulky v části C,
d) soupis naskladnění hal a turnusů zahrnutých do součtu ošetřených m2 podle kategorií
drůbeže.
e) doklad (např. čestné prohlášení) o tom, že žadatelem není podnik v obtížích podle
bodu 3. písm. b) Zásad. V případě, že žadatelem je společnost s omezeným ručením
vlastníků nebo společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky
společnosti doklad (např. čestné prohlášení) o tom, že nedošlo ke ztrátě více než
poloviny zapsaného kapitálu nebo ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu za
posledních 12 měsíců.

Zhodnocení účinnosti: zpracuje MZe dle předmětu dotace.

Upřesnění části C (tabulková část):
Str. 55 Tabulka č.21
Mění se text
Tabulka č. 21a
Dotační program 8.
8.F.a) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic
Počet ozdravených ustajovacích porodních míst prasnic …………… ks
Požadovaná sazba dotace *:..………....……………………….….……. Kč
Požadavek na dotaci: ……………………………………………………... Kč
* Žadatel uvede požadovanou sazbu na 1 ozdravené ustajovací porodní místo prasnic
podle skutečně vynaložených nákladů na úkony provedené formou služeb uvedených v části
D těchto Zásad, maximálně však 30 000,- Kč na 1 ozdravené ustajovací porodní místo
prasnic.

Potvrzuji, že k datu……………………. bylo provedeno ozdravení výše uvedeného
počtu ustajovacích porodních míst prasnic a bylo dokončeno naskladnění zdravými
zvířaty v souladu s OP VNP a toto naskladnění nebylo ani zčásti předmětem dotace
podle Zásad pro rok 2010.
za orgán veterinární správy
(razítko, čitelně jméno, podpis)

Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Ověřil a převzal

za AZV
(razítko, čitelně jméno, podpis)

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Otisk razítka žadatele

Str. 56
doplňují se tabulky
Tabulka č. 21b
Dotační program 8.
8.F.b) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat
Počet ozdravených ustajovacích míst prasat v ks
a) selata …………………………………………………………………………..ks
b) plemenné prasničky a kanečci……………………………………………….ks
Požadovaná sazba dotace *:..………....……………………….….……………….Kč
Požadavek na dotaci: ………………………………………………………….........Kč
* Žadatel uvede požadovanou sazbu na 1 ozdravené ustajovací místo prasat podle
skutečně vynaložených nákladů na úkony provedené formou služeb uvedených
v části D těchto Zásad, maximálně však 1000 Kč na 1 ozdravené ustajovací místo
příslušné kategorie prasat.
Potvrzuji, že k datu……………………. bylo provedeno ozdravování výše uvedeného počtu
ustajovacích míst prasat a bylo dokončeno naskladnění zdravými zvířaty v souladu
s OP VNP.

za orgán veterinární správy
(razítko, čitelně jméno, podpis)

Číslo listu

za AZV
(razítko, čitelně jméno, podpis)

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Ověřil a převzal

Podpis(y)
statutárního(ch)
zástupce(ů)

Otisk razítka
žadatele

Tabulka č. 21c
Dotační program 8.
8.F.b) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat

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

Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Ověřil a převzal

Podpis(y)
statutárního(ch)
zástupce(ů)

Otisk razítka
žadatele

Tabulka č. 21d
Dotační program 8.
8.F.c.) Podpora vybraných činností zaměřených na preventivní
opatření proti výskytu zoonóz v chovech drůbeže
Počet ošetřených m2 hal pro drůbež
Počet ošetřených m2 v kategorii A............................................ m2
Počet ošetřených m2 v kategorii B............................................m2
Počet ošetřených m2 v kategorii C……………………………….m2
Požadovaná sazba dotace v kategorii A*:.…………….….…..Kč/m2
Požadovaná sazba dotace v kategorii B*:.…………….….…..Kč/m2
Požadovaná sazba dotace v kategorii C*:.…………….….…..Kč/m2
Požadavek na dotaci celkem: ………………………………..…Kč
* Žadatel uvede požadovanou sazbu na 1 ošetřený metr čtvereční podlahové plochy
haly drůbeže podle skutečně vynaložených nákladů na úkony provedené formou
služeb uvedených v části D těchto Zásad.
Potvrzuji, že k datu……………………. byla provedena preventivní opatření proti
výskytu zoonóz u výše uvedeného počtu m 2 haly (hal) a bylo dokončeno naskladnění
drůbeže.

za orgán veterinární správy
(razítko, čitelně jméno, podpis)

Číslo listu

za AZV
(razítko, čitelně jméno, podpis)

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Ověřil a převzal

Podpis(y)
statutárního(ch)
zástupce(ů)

Otisk razítka
žadatele

Tabulka č. 21e
Dotační program 8.
8.F.c.)
Podpora vybraných činností zaměřených
opatření proti výskytu zoonóz v chovech drůbeže

na

preventivní

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

Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Ověřil a převzal

Podpis(y)
statutárního(ch)
zástupce(ů)

Otisk razítka
žadatele

Upřesnění části D (výkladová část):
Str. 77
8. F) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic
mění se text na
8.F.a) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic
a doplňuje se text
8.F.b) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat.
Seznam úkonů, které lze zahrnout do nákladů na služby spojené s prováděním
činností zaměřených proti šíření vyjmenovaných nákaz prasat (úkony lze zahrnout do
nákladů pouze, pokud jsou součástí eradikačního plánu schváleného příslušnou
Krajskou veterinární správou a nejedná se o běžnou údržbu):
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

mechanická očista a mytí tlakovou vodou stájí a jejich logických součástí,
zejména podlah a podroštových prostorů, oken, stropů i svislých stěn a vnitřního
vybavení stájí, dále též zásobníků, skladů krmiv, mícháren, skladů nástrojů a nářadí.
čištění a desinfekce rozvodů zdravotně nezávadné napájecí a užitkové vody.
desinfekce, desinsekce a deratizace stájových prostorů, obslužných prostorů,
kejdového hospodářství, vstupních prostor, včetně desinfekčních van a brodů,
manipulačních prostor, kafilérních boxů, dále též prostor používaných obsluhujícím
personálem a jejich optimalizace pro účinné použití desinfekčních, desinsekčních
a deratizačních prostředků nebo baktericidních zářičů.
optimalizace řízeného větrání a funkce mikrobiálních filtrů.
rekonstrukce sanitárních zařízení.
ošetření vnitřních prostor sanitačním prostředkem.
veterinární úkony a odběrové soupravy spojené s odběry vzorků, stěrů
a provedení rozborů vyplývajících z plnění požadavků eradikačního plánu, týkající se
zvířat i zařízení chovu.

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

8.F.c.) Podpora vybraných činností zaměřených na preventivní opatření proti
výskytu zoonóz v chovech drůbeže
Seznam úkonů, které lze zahrnout do nákladů za služby spojené s prováděním opatření
zaměřených proti rozšiřování nákaz drůbeže související s tlumením výskytu původců
zoonóz (salmonel, aviární influenzy, campylobaktery) zvýšením biologické bezpečnosti
v chovech drůbeže (úkony lze zahrnout do nákladů pouze pokud jsou součástí Plánu

preventivních opatření schváleného příslušnou Krajskou veterinární správou a
nejedná se o běžnou údržbu):
a)

mechanická očista, mytí tlakovou vodou, desinfekce, dezinsekce a deratizace
haly pro drůbež (DDD) a její související prostory, zejména podlahy, stěny, podroštové

b)
c)
d)

e)
f)
g)

prostory, okna, stropy, vnitřní vybavení (technologie), dále též zásobníky a rozvody
krmiv, sklady krmiv, sklady nástrojů a nářadí.
čištění a desinfekce rozvodů zdravotně nezávadné vody.
ošetření krmiva a napájecí vody.
DDD obslužných prostorů, vstupních prostor do hal a hospodářství, včetně
desinfekčních van a brodů, manipulačních prostor, kafilérních boxů, dále též prostory
používané obsluhujícím personálem a jejich optimalizace pro účinné použití
desinfekčních, dezinsekčních a deratizačních prostředků nebo baktericidních zářičů.
optimalizace řízeného větrání a funkce mikrobiálních filtrů.
ošetření vnitřních prostor hal sanitačním prostředkem.
veterinární úkony a odběrové soupravy spojené s odběry vzorků, (stěrů)
a provedením laboratorních rozborů vyplývajících z plnění požadavků na preventivní
opatření proti výskytu zoonóz v chovech drůbeže týkající se drůbeže a zařízení chovu
(kontrola účinnosti desinfekce).

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

Vyjmenované kategorie chované drůbeže a používané technologie
Kategorie A
Nosnice – odchov - podestýlka
Kur dom. – odchov (rozmnožování) – podestýlka
Kur dom. – chov (rozmnožování) – podestýlka
Nosnice – chov – podestýlka
Kachny, Krůty, Husy - odchov – podestýlka
Kategorie B
Kur dom. – výkrm kuřat – podestýlka
Kachny, Krůty, Husy - chov+výkrm – podestýlka
Kategorie C
Nosnice – odchov – klece, voliéry
Nosnice – chov – obohac. klece, voliéry
Kur dom. – odchov (rozmnožování) - klece , voliéry
Kur dom. – chov (rozmnož.) – klece, voliéry, podestýlka

V Praze dne

4. října 2011

ministr zemědělství
Ing. Ivan Fuksa v.r.

