č. j.: 12553/2019-MZE-14153

Zásady,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky
2017 - 2021 v programu 129 710 Centra odborné přípravy
verze č. 2 (aktualizace)
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1. Výklad dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy
Účel dotace:
Podpora Center odborné přípravy (dále jen „COP“), která zabezpečí zvýšení kvality
odborného vzdělávání žáků a studentů středních a vyšších odborných škol.
Předmět dotace:
Vybavení COP učebními pomůckami, které umožní žákům a studentům osvojit si základní
odborné dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání. Učební pomůcky jsou
určeny výhradně pro výukové účely a nesmí být využity k hospodářské činnosti. Za učební
pomůcky se nepovažují stavby, pozemky, pěstitelské celky trvalých porostů, stolní
počítače, notebooky, tablety a mobilní telefony, nábytkové a jiné součásti vnitřního
zařízení COP, v nichž jsou předměty trvale uloženy (skříně, vitríny). Přehled učebních
pomůcek, určených výhradně pro výukové účely s nárokem na podporu, je uveden
v příloze č. 6.
Žadatel/příjemce dotace:
Střední škola a vyšší odborná škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení, která
připravuje žáky a studenty ve skupinách oborů vzdělání 41 - Zemědělství a lesnictví,43 Veterinářství a veterinární prevence a 29 - Potravinářství a potravinářská chemie a která
byla jmenovaná COP národní Komisí pro výběr Center odborné přípravy,
č.j.: 28733/2016-MZE-17013 a č.j.: 47479/2018-MZE-14153 (ve skupinách oborů vzdělání
41 - Zemědělství a lesnictví: obor zaměření COP zemědělství, zahradnictví, lesnictví,
rybářství, vinohradnictví, jezdectví a chovatelství), 43 - Veterinářství a veterinární
prevence: obor zaměření COP veterinářství a 29 - Potravinářství a potravinářská chemie:
obor zaměření COP potravinářství). V roce 2016 bylo jmenováno 30 COP a v roce 2018
bylo jmenováno dalších 12 COP v rámci rozšíření dotačního programu. Aktuální seznam
COP je dostupný na webových stránkách MZe.
Forma dotace:
Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Výše dotace:
Maximálně 90 % prokazatelně vynaložených a schválených výdajů na předmět dotace.
Celková výše podpory na předmět dotace může činit maximálně 1 666 000 Kč/COP/rok.
Spoluúčast příjemce dotace je ve výši minimálně 10 % z prokazatelně vynaložených
a schválených výdajů.

2. Obsah žádosti o dotaci
a) Identifikační údaje žadatele, příloha č. 1 (originál).
b) Čestné prohlášení žadatele - účel používání učebních pomůcek, příloha č. 2
(originál).
c) Čestné prohlášení žadatele - doba používání učebních pomůcek, příloha č. 3
(originál).
d) Požadavky na učební pomůcky (podepsané také zřizovatelem žadatele; požadavek
na dotaci celkem bude zaokrouhlen na celé číslo směrem dolů, nikoliv matematicky),
příloha č. 4 (originál).
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e) Aktuální výpis z Rejstříku škol a školských zařízení (prostá kopie nebo výpis
pořízeným dálkovým přístupem, na kterých žadatel svým podpisem potvrdí správnost
uvedených údajů).
f) Doklad o zřízení bankovního účtu zřizovatele žadatele, tj. smlouva o zřízení
bankovního účtu, bankovní výpis, potvrzení bankovního ústavu o zřízení vedení účtu
(prostá kopie).

3. Postup předložení žádosti o dotaci
a) Žádost o dotaci (dále jen „žádost“) lze podat do datové schránky MZe nebo zaslat
poštovní službou na adresu: Ministerstvo zemědělství, odbor vědy, výzkumu
a vzdělávání, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00 nebo osobně předat do podatelny MZe
(na výše uvedenou adresu) do níže uvedených termínů:
2017
2018
2019
2020
2021

31. 7. 2017
30. 3. 2018
12. 4. 2019
31. 3. 2020
31. 3. 2021

b) U žádostí zaslaných poštou je považován za den příjmu žádosti datum podacího
razítka provozovatele poštovní služby, v případě osobního podání do podatelny MZe
je považován za datum příjmu žádosti datum převzetí podatelnou MZe, v případě
podání do datové schránky MZe je považován za den příjmu žádosti datum odeslání
do datové schránky MZe.
c) Žádosti lze přijímat ode dne určeného výzvou ze strany MZe.
d) Žadatel svým podpisem potvrzuje, že všechny informace uvedené v žádosti jsou
pravdivé a úplné, a že si je vědom právních následků, které v důsledku uvedení
nepravdivých a neúplných informací mohou nastat.
e) Pokud v období od podání žádosti do doby vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
dojde ke změně/změnám v údajích uvedených v žádosti, je žadatel povinen
neprodleně oznámit změnu/změny MZe a doložit je.
f) Zjistí-li MZe, že je žádost neúplná nebo obsahuje nepravdivé údaje, vyzve žadatele
k odstranění vad nebo k doplnění nedostatků žádosti. Nedojde-li k odstranění vad
žádosti do stanovené lhůty, žádost se zamítne.
g) Pro objektivní posouzení žádosti si MZe může vyžádat doplňující údaje a doklady.
h) Zmeškání stanovených lhůt pro ukončení přijímání žádostí nelze prominout.
V případě zmeškání stanovené lhůty, bude žádost MZe zamítnuta.
i) Po termínu ukončení přijímání žádostí nemůže žadatel zvyšovat požadavek na objem
finančních prostředků.
4. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
a) MZe vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „rozhodnutí“) na základě žádosti,
doručené ve stanoveném termínu v souladu s § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“)
a na základě těchto zásad.
b) Rozhodnutí bude odesláno příjemci dotace prostřednictvím datové schránky.
c) Finanční vyjádření dotace v rozhodnutí bude uvedeno v částkách zaokrouhlených
na celé Kč směrem dolů.
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d) Rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahuje ustanovení o případném vyčlenění
z podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace podmínky méně závažné nebo uvedení,
která nesplnění podmínek jsou méně závažná (§ 14 odst. 5. zákona č. 218/2000 Sb.).
e) Příjemce dotace je povinen neprodleně oznámit MZe změny, které nastanou proti
ustanovením uvedeným v rozhodnutí o poskytnutí dotace. MZe bude postupovat
v souladu s Metodickým postupem pro schvalování a vydávání změn řídicích
dokumentů správci programů a pro jejich předkládání Ministerstvu financí k vydání
souhlasu.
f) Příjemce dotace, který z vážných důvodů nemůže splnit podmínky nebo účel dotace,
je povinen neprodleně informovat MZe a navrhnout způsob řešení. MZe může návrhu
vyhovět nebo zahájí postup podle odstavce d) část 9. Kontrola dodržení podmínek
rozhodnutí.

5. Zadávací řízení - pořízení učebních pomůcek
a) Příjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o zadávání veřejných zakázek“), dodržovat podmínky stanovené zásadami, vnitřními
předpisy a pravidly zřizovatele žadatele.
b) Příjemce dotace je zodpovědný za řádné provedení zadávacího řízení, dokumentaci
k zadávacímu řízení je povinen uchovat po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího
řízení. Příjemce dotace je povinen předložit MZe, v rámci veřejné zakázky,
následující doklady:
- zadávací dokumentaci,
- nabídky,
- protokol o otevírání obálek,
- protokol o posouzení a hodnocení nabídek,
- oznámení o výsledku zadávacího řízení,
- smlouvu s vítězným dodavatelem,
- případně další doklady vážící se k zadávacímu řízení, které si MZe
vyžádá.
c) V případě, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, není příjemce dotace
povinen zadat veřejnou zakázku podle zákona o zadávání veřejných zakázek ale má
povinnost dodržet základní zásady zadávání veřejných zakázek dle ustanovení
§ 6 zákona o zadávání veřejných zakázek:
1. u veřejných zakázek, u nichž je předpokládaná hodnota veřejné zakázky na
dodávky nižší nebo rovna částce 200 000 Kč bez DPH, lze nákup realizovat
přímou objednávkou. Příjemce dotace doloží MZe:
- předpokládanou cenu veřejné zakázky průzkumem trhu od tří
dodavatelů,
2. u veřejných zakázek, u nichž je předpokládaná hodnota veřejné zakázky
na dodávky vyšší než 200 000 Kč bez DPH a nižší nebo rovna 2 000 000 Kč
bez DPH je příjemce dotace povinen oslovit s podáním nabídky minimálně
3 potencionální dodavatele, o kterých je mu známo, že jsou schopni plnit
předmět veřejné zakázky. Příjemce dotace je povinen předložit MZe, v rámci
veřejné zakázky, následující doklady:
- doklady, prokazující oslovení minimálně 3 potenciálních dodavatelů
(podací lístek, e-mail),
- zadávací dokumentaci, (včetně data vyhlášení veřejné zakázky
a konečného data pro podání nabídky, lhůta pro podání nabídek musí
činit minimálně 10 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni
vyhlášení veřejné zakázky),
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-

nabídky,
protokol o otevírání obálek,
protokol o posouzení a hodnocení nabídek,
oznámení o výsledku zadávacího řízení,
smlouvu s vítězným dodavatelem,
případně další doklady vážící se k zadávacímu řízení, které si
poskytovatel dotace vyžádá.

Dokumentaci k zadávacímu řízení je příjemce dotace povinen uchovat po dobu 10 let,
ode dne ukončení zadávacího řízení.

6. Zpráva o pořízení učebních pomůcek
a) Příjemce dotace je povinen předložit zprávu o pořízení učebních pomůcek
prostřednictvím datové schránky MZe nebo zaslat poštovní službou na adresu:
Ministerstvo zemědělství, odbor vědy, výzkumu a vzdělávání, Těšnov 65/17, Praha 1,
110 00 nebo osobně předat do podatelny MZe (na výše uvedenou adresu)
do 23. října v roce 2017, do 27. září 2018 a do 30. září v letech 2019 – 2021.
b) U žádostí zaslaných poštou je považován za den příjmu zprávy o pořízení učebních
pomůcek datum podacího razítka provozovatele poštovní služby, v případě osobního
podání do podatelny MZe je považován za datum příjmu zprávy o pořízení učebních
pomůcek datum převzetí podatelnou MZe, v případě podání do datové schránky MZe
je považován za den příjmu zprávy o pořízení učebních pomůcek datum odeslání
do datové schránky MZe.
c) Doložené doklady v rámci zprávy o pořízení učebních pomůcek:
- Pořízené učební pomůcky, příloha č. 5 (originál).
- Informace o předpokládaném zkvalitnění výuky na základě pořízených učebních
pomůcek.
- Faktury vztahující se k učebním pomůckám (kopie).
- Výpisy z bankovního účtu příjemce dotace dokladující vynaložené výdaje
za pořízené učební pomůcky (kopie).
- Dokumentace k zadávacím řízením na učební pomůcky v rozsahu dle kapitoly
5. Zadávací řízení - pořízení učebních pomůcek (kopie).
d) MZe provede kontrolu předložených dokladů a případně vyzve příjemce dotace
k doplnění chybějících dokladů.
e) Zmeškání stanovené lhůty pro doručení zprávy o pořízení učebních pomůcek nelze
prominout. V případě zmeškání stanovené lhůty, nebude dotace příjemci dotace
vyplacena.

7. Podmínky pro poskytnutí dotace
a) Dotace přísluší žadateli, se kterým nebylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, případně není v likvidaci.
b) Příjemce dotace je povinen zajistit, aby pořízené učební pomůcky nebyly financovány
z jiných zdrojů státního rozpočtu nebo fondů Evropské unie s výjimkou povinné
finanční spoluúčasti příjemce dotace ve výši minimálně 10 % z prokazatelně
vynaložených a schválených výdajů.
c) Příjemce dotace je povinen zajistit, aby pořízené učební pomůcky byly používány
výhradně pro výukové účely a nikoliv k hospodářské činnosti.
d) Příjemce dotace je povinen používat učební pomůcky (dlouhodobý hmotný
a nehmotný majetek) po dobu odepisování majetku dle zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Za nesplnění této podmínky
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e)
f)
g)
h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)
p)

se nepovažuje likvidace předmětu dotace v důsledku živelní pohromy, havárie
a neopravitelné závady.
Za způsobilé jsou uznány výdaje uskutečněné ode dne následujícím po dni podání
žádosti.
Veškeré uznatelné výdaje, ze kterých je stanovena dotace, musí být uhrazeny pouze
z bankovního účtu příjemce dotace. Výdaje uhrazené v hotovosti nelze uznat.
Výdaje musí být přiměřené, tzn., musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým
a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
Veškeré uznatelné výdaje se prokazují daňovými doklady – fakturami, pro účely
dotace není uznatelný výdaj uhrazený formou zápočtu (vzájemný zápočet
pohledávek).
Pro účely dotace není uznatelný výdaj vynaložený na přípravu žádosti, dokumentaci
a realizaci zadávacího řízení, správní poplatky, právní poradenství a notářské služby,
daňové požadavky, pokuty, penále a poplatky za zřízení/vedení bankovního účtu.
Realizace předmětu dotace musí být ukončena, předložena kompletní zpráva
o pořízení učebních pomůcek, včetně úhrady cen za pořízení učebních pomůcek
z bankovního účtu příjemce dotace nejpozději ve stanoveném termínu dle zásad.
Majetek, který je předmětem dotace, nesmí být po dobu odepisování převeden
či prodán na jinou právnickou či fyzickou osobu, či nesmí být jiným způsobem
omezeno volné nakládání s majetkem (např. předmět zástavy). Mimo situace
viz následující dva odstavce l) a m), část 7. Podmínky pro poskytnutí dotace.
Příjemce dotace je povinen, v případě zrušení školy s právním nástupcem, požádat
MZe o souhlas s převodem právních závazků vyplývajících z rozhodnutí. V případě
neposkytnutí souhlasu s převodem vrátí právní nástupce poskytnuté finanční
prostředky odpovídající zůstatkové ceně pořízených učebních pomůcek. Tato
podmínka platí po celou dobu odpisování pořízených učebních pomůcek.
Příjemce dotace je povinen v případě zrušení školy bez právního nástupce vrátit
poskytnuté finanční prostředky odpovídající zůstatkové ceně pořízených učebních
pomůcek. Tato podmínka platí po celou dobu odepisování pořízených učebních
pomůcek.
Příjemce dotace odpovídá za to, že účel, na který mu byla poskytnuta dotace, splní
v rozsahu, který je stanoven těmito zásadami a do termínu, který
je stanoven v rozhodnutí.
Nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedené v rozhodnutí se nepovažuje
za neplnění stanovených podmínek.
Příjemce dotace je povinen akceptovat zveřejnění údajů vyplývající z rozhodnutí
v rozsahu: název příjemce dotace, adresa sídla příjemce dotace, výše, účel
a podmínky poskytnuté dotace.

8. Způsob účtování a poskytnutí dotace
a) Poskytnutá dotace se účtují v souladu se směrnou účtovou osnovou a účetními
metodami.
b) Příjemce dotace prokazuje v účetnictví výši nákladů (výdajů), vynaložených
na podpořené učební pomůcky.
c) U nákladů použitých mimo ekonomickou činnost se prokazatelné náklady hradí
v úrovni včetně DPH.
d) Příjemce dotace je povinen uchovávat rozhodnutí a veškeré doklady týkající
se poskytnuté dotace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
e) Finanční prostředky se poskytují převodem na bankovní účet zřizovatele příjemce
dotace v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 218/2000 Sb. a dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
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9. Kontrola dodržení podmínek rozhodnutí
a) V souladu s § 39 zákona č. 218/2000 Sb., v souladu s § 4a zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád) mohou kontrolu provést kontrolní orgány MZe, Ministerstvo financí,
místně příslušné finanční úřady, Nejvyšší kontrolní úřad a další subjekty oprávněné
provádět kontroly.
b) Příjemce dotace je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat činnost
a umožňovat vstup kontrolou pověřeným pracovníkům MZe a dalších subjektů
oprávněných vstupovat do objektů k ověřování plnění podmínek rozhodnutí.
c) Jestliže byla poskytnuta dotace na základě nepravdivých údajů, které nebylo možno
zkontrolovat, vrací příjemce dotace poskytnuté finanční prostředky v běžném roce
na účet, ze kterého byly poskytnuty, v následujících letech na příjmový účet MZe.
V případě pochybení MZe při poskytnutí dotace a po vyplacení finančních prostředků
se neoprávněně použité prostředky vrací na příslušný účet MZe. MZe tyto prostředky
odvede na příslušný účet finančního úřadu.
d) V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla
poskytnuta dotace, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité prostředky
na příslušný účet MZe a může být zahájeno řízení o odnětí dotace podle § 15 zákona
č. 218/2000 Sb. V případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44
rozpočtových pravidel, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité nebo zadržené
prostředky včetně penále na účet uvedený v rozhodnutí finančního úřadu. Současně
je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit MZe, útvaru, který vydal rozhodnutí.

10. Závěrečná ustanovení
a) MZe si v souladu s § 15 zákona č. 218/2000 Sb., vyhrazuje právo neproplatit
stanovenou částku dotace v případě zjištění skutečností, opravňujících MZe k odnětí
dotace a/nebo v případě vázání prostředků státního rozpočtu.
b) V případě, kdy Evropská komise zjistí, že dotační program či podprogram není
slučitelný se společným trhem podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování EU
a rozhodne o jeho zrušení či úpravě, vyhrazuje si MZe právo neproplatit stanovenou
částku dotace.
c) Na dotaci není právní nárok.
d) V odůvodněných případech může MZe provést aktualizaci těchto zásad.

11. Přílohy
příloha č. 1 Identifikační údaje žadatele
příloha č. 2 Čestné prohlášení žadatele - účel používání učebních pomůcek
příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele - doba používání učebních pomůcek
příloha č. 4 Požadavky na učební pomůcky
příloha č. 5 Pořízené učební pomůcky z dotačního programu 129 710 COP
příloha č. 6 Přehled učebních pomůcek (příklady)
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příloha č. 1

Identifikační údaje žadatele
Název žadatele dle výpisu z Rejstříku škol a školských zařízení

Titul
Příjmení statutárního orgánu žadatele (školy)
před
jménem

Jméno statutárního orgánu Titul za
žadatele (školy)
jménem

Obec/ město

Část obce

Číslo popisné

Městská část

Ulice

Číslo orientační

PSČ

Okres

Telefon

E-mailová adresa

Datová schránka (ID)

Název banky

Číslo účtu žadatele

Kód banky

Název banky

Číslo účtu zřizovatele žadatele

Kód banky

V

Dne

Podpis
(školy)

statutárního

8

orgánu

žadatele

příloha č. 2

Čestné prohlášení žadatele – účel používání učebních pomůcek

Čestně prohlašuji, že pořízené učební pomůcky z dotačního programu 129 710 Centra
odborné přípravy budou používány výhradně pro výukové účely a nebudou používány
k hospodářské činnosti.

V

dne
Podpis statutárního orgánu žadatele (školy)
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příloha č. 3

Čestné prohlášení žadatele – doba používání učebních pomůcek
Čestně prohlašuji, že pořízené učební pomůcky z dotačního programu 129 710 Centra
odborné přípravy budou používány minimálně po dobu odepisování majetku dle zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

V

dne
Podpis statutárního orgánu žadatele (školy)
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příloha č. 4
Požadavky na učební pomůcky
Předmět dotace:
Modernizace vybavení COP učebními pomůckami, které umožní žákům a studentům osvojit
si základní odborné dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání. Přehled učebních
pomůcek, určených pouze pro výuku, s nárokem na podporu je uveden v tabulce č. 6.
Název a adresa žadatele:
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Předpokládané náklady na učební pomůcky – využité pouze pro výukové účely (pro daný
obor vzdělání), schválené příslušným krajem.
Název
oboru
vzdělání
včetně
kódu
oboru

Učební
pomůcka

Počet
kusů

Cena
Cena za
včetně DPH včetně DPH
v Kč/ks
celkem Kč

Požadavek na
dotaci (90 %) v Kč
včetně DPH

a

b

d (0,9*c=d)

c (a*b=c)

Požadavek na finanční podporu celkem (Kč):

Datum a podpis statutárního zástupce kraje:

V

Dne

V

Dne

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

Ověřil a převzal
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Otisk razítka žadatele

příloha č. 5
Pořízené učební pomůcky z dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy

Název a adresa žadatele:
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Skutečné náklady na učební pomůcky – používané pouze pro výukové účely (pro daný obor
vzdělání), schválené zřizovatelem žadatele.
Kód a
název
oboru
vzdělání

Učební
pomůcka

Počet
kusů

Cena za
kus, včetně
DPH v Kč

Cena za
učební
pomůcky
včetně DPH
v Kč

Celkem

Max. 90 %
z ceny za
učební
pomůcky
včetně DPH v
Kč

Vlastní
prostředky
žadatele min.
10 % včetně
DPH v Kč

*)

*) Požadavek na dotaci v Kč celkem = maximálně 90% z ceny za každou učební pomůcku,
maximálně však 1 666 000 Kč/rok.

Datum, jméno, podpis statutárního orgánu příjemce dotace (školy):
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příloha č. 6
Přehled učebních pomůcek (příklady)
Kategorie učebních pomůcek pro zemědělské obory (skupina oborů vzdělání 41 Zemědělství
a lesnictví)
Stroje a zařízení pro např. traktor, nakladač traktorový, traktorový návěs, secí stroj,
praktické vyučování
rozmetadlo hnojiv, postřikovač, kombinátor, brány, válce, pluh,
kypřič, podmítač, kultivátor, rotavátor, hrudořez, čelní nakladač,
závlahový systém, sušárna, nákladní automobil s přívěsem,
cisterna, trenažer pro výcvik autoškoly, žací stroj, shrnovač a
obraceč píce, vysokotlaký lis, balička balíků, velkokapacitní
přepravník balíků, sklízecí řezačka, soustruh a jiné
kovoobráběcí stroje, svářečka, zařízení na diagnostiku
motorových
vozidel,
technologické
zařízení
pro chov
hospodářských zvířat, mobilní dojící zařízení, krmný vůz,
manipulátor na hnůj, dojírna, technologické zařízení pro
skladování a přípravu krmiv, technologické zařízení
na zpracování výrobků z mléka, masa, ovoce a zeleniny,
malotraktor, travní sekačka, ruční strojní nářadí
Vybavení laboratoří
demonstrační a laboratorní stroje a přístroje (např. mikroskop,
refraktometr na měření cukru a škrobu, přístroj na měření
hektolitrové váhy, přístroj na měření tuku a bílkovin v mléce,
vlhkoměr s měřením lepku, laboratorní sušička, laboratorní pec)
Ostatní pomůcky
výukové modely a další pomůcky k výuce (např. GPS, skleník,),
odborný software
Živá zvířata
dospělá zvířata
Kategorie učebních pomůcek pro zahradnické a vinařské obory (skupina oborů vzdělání 41
Zemědělství a lesnictví)
Stroje a zařízení pro např. traktor, nakladač, sazeč, secí stroj, postřikovač, rosič,
praktické vyučování
rozmetadlo, plečka, vyorávač, kypřič, mulčovač, rotavátor,
výkyvná okopávací sekce, půdní a hrobkovací fréza, sklízeč
hroznů, závěsné nářadí, malotraktor s příslušenstvím, travní
sekačka, vertikutátor, aerifikátor, sušárna, závlahový systém,
posklizňová
linka,
skladovací
technologické
zařízení,
klimatizační jednotka, technologické zařízení pro zpracování
ovoce (drtičky, lisy, pasterizační a lahvovací zařízení, sušička
ovoce), technologické zařízení do skleníku včetně topení,
stínění, osvětlení, větrání, technologické vybavení pro chov včel,
chladící zařízení - floristika
Vybavení laboratoří
demonstrační a laboratorní stroje a přístroje (např. mikroskop,
analyzátor pro komplexní stanovení vína, enologický přístroj,
titrátor, pec, centrifuga)
Ostatní pomůcky
výukové modely a další pomůcky k výuce (např. skleník,
fóliovník, vertikální stěna s osázením a technologií), odborný
software
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Kategorie učebních pomůcek pro lesnické obory (skupina oborů vzdělání 41 Zemědělství a
lesnictví)
Stroje a zařízení pro např. traktor, nakladač, harvestorový trenažer, sázecí adaptér
praktické vyučování
na harvestor, harvestor pro provádění prořezávek a probírek do
40 let, školkovací stroj, plnička sadby, shrnovač klestu, drtič
klestu naorávací pluh, školkovací stroj, mulčovač, mulčovací
brány, sázecí stroj, vyřezávací traktor, lesní lanovka, železný
kůň, hydraulická ruka, trenažer na nakládání dříví, simulátor
harvestorů a vyvážecích traktorů, traktor pro školkařský provoz,
secí stroj, plečka, meziřádkový kypřič, vyzvedávač sazenic,
rotavátor, motorová pila, hydraulický klín, půdní vrták,
vyvětvovací pila, jamkovač, ruční postřikovač, křovinořez,
štípačka na palivové dříví, odkorňovač, štěpkovač
Vybaveni laboratoří
demonstrační a laboratorní stroje a přístroje (např. mikroskop,
pH metr, Kippův přístroj, destilační aparatura, chronografická
kolona)
Ostatní pomůcky
výukové modely a další pomůcky k výuce (např. kalač, nářadí na
stavbu oplocenek, brokové zbraně, kulové zbraně, analyzátor
indexu listové plochy, laserový dálkoměr, průměrka, výškoměr,
GPS, GNSS přístroj, nivelační přístroj, digitální teodolit, foliové
tunely s technologií pro závlahu) a další pomůcky potřebné
k výuce), odborný software
Kategorie učebních pomůcek pro rybářské obory (skupina oborů vzdělání 41 Zemědělství a
lesnictví)
Stroje a zařízení pro např. vzduchovací kompresor, čerpadlo, ozonizace s UV
praktické vyučování
zářičem, ruční odšupinovačka, krmítko, žlab, vložka do žlabů,
filtr, inkubační přístroj, odchovný bazén, agregát pro elektrolov,
přepravní nádoba, lodě, motor k lodím, rybářská síť, čerpadla
Vybaveni laboratoří

Ostatní pomůcky

demonstrační a laboratorní stroje a přístroje (např. mikroskop,
projekční mikroskop, váha, preparáty, chemické sady pro
měření základních chemických parametrů spektrofotometr)
výukové modely a další pomůcky potřebné k výuce (např.
potřeby pro chov a lov ryb, měřící technika), odborný software

Kategorie učebních pomůcek pro veterinární obory (skupina oborů vzdělání 43 Veterinářství
a veterinární prevence)
Stroje a zařízení pro např. digitální RTG s propojením na kamerový systém, zařízení
praktické vyučování
pro biochemická vyšetření, ultrazvukové zařízení na čištění
zubů, velký termostat
Vybaveni laboratoří
demonstrační a laboratorní stroje a přístroje (např. mikroskop,
zařízení na laboratorní vyšetření chemického složení mléka)
Ostatní pomůcky
výukové modely a další pomůcky potřebné k výuce, odborný
software

14

Kategorie učebních pomůcek pro potravinářské obory (skupina oborů vzdělání 29
Potravinářství a potravinářská chemie)
Stroje a zařízení pro např. minipivovar, vybavení pro pekařskou, masnou
praktické vyučování
a mlékárenskou výrobu v laboratorních podmínkách, kotel na
tepelné zpracování, mixér, drtič, lis, pekárna, máselnice, formy,
směšovací a dávkovací zařízení na výrobu technologické vody,
drtič, mlýnek, pec muflová, mrazicí box
Vybaveni laboratoří
demonstrační a laboratorní stroje a přístroje (např. mikroskop,
parní sterilizátor, automatický polarimetr, centrifuga, sušárna,
analytická váha, destilační přístroj, přístroje na stanovení
dusíku, tuku, pec, odparka, vodní a olejové lázně, třepačka,
ultrazvuková lázeň, farinograf, NIR analyzátor)
Ostatní pomůcky
další pomůcky potřebné k výuce, odborný software
Kategorie učebních pomůcek pro jezdectví a chovatelství (skupina oborů vzdělání 41
Zemědělství a lesnictví)
Stroje a zařízení pro přepravníky na koně, trenažery
praktické vyučování
Ostatní pomůcky

další pomůcky potřebné k výuce (např. sedla, postroje, modely
zvířat, dospělá zvířata, odborný software)

Za učební pomůcky v dotačním programu 129 710 Centra odborné přípravy se
nepovažují:
- stavby,
- pozemky,
- pěstitelské celky trvalých porostů,
- stolní počítače, notebooky, tablety a mobilní telefony,
- nábytkové a jiné součásti vnitřního zařízení COP, v nichž jsou předměty
trvale uloženy (skříně, vitríny).

Zásady nabývají účinnosti dnem podpisu
Ministr zemědělství
Ing. Miroslav Toman, CSc. v.r.

V Praze dne 28. 3. 2019
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