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Část A.  
 

Obecné podmínky 
 
Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) vydává Zásady, kterými se na základě § 1, 
§ 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen “zákon č. 252/1997 Sb.“), stanovují podmínky pro poskytování dotací na 
udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2020 (dále 
jen „Zásady“). 
 
Tyto Zásady jsou v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky č. 847 z 39. schůze konané dne 4. 12. 2019; v souladu s Národním 
programem konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat  
a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období  2018 - 2022 
(dále jen „Národní program“); v souladu se zákonem č. 148/2003 Sb., o konzervaci  
a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu  
a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), (dále 
jen „zákon č. 148/2003 Sb.“); v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, 
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících 
zákonů (plemenářský zákon), (dále jen „zákon č. 154/2000 Sb.“); v souladu s textem 
mezinárodní úmluvy uvedené jako Sdělení Ministerstva zahraničních 
věcí č. 134/1999 Sb., o sjednání Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD); v souladu  
s textem mezinárodní úmluvy uvedené jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí  
č. 73/2004 Sb., o přístupu České republiky k Mezinárodní smlouvě o rostlinných 
genetických zdrojích pro výživu a zemědělství (ITPGRFA); v souladu s Druhým 
globálním akčním plánem pro genetické zdroje rostlin (FAO, 2012) a Globálním 
akčním plánem pro genetické zdroje živočichů (FAO, 2007). 

1. Podmínky pro poskytování dotací a postup podávání žádostí 
a) dotaci lze poskytnout osobě, která splňuje níže uvedené podmínky a podmínky 

uvedené u jednotlivých předmětů dotace, která vlastní genetický zdroj, jeho 
kolekce či sbírky, uvedené jako předmět dotace u podprogramů 6.1, 6.2 a 6.3 
nebo vykonává činnosti předmětu dotace podprogramu 6.4 a současně 
má k datu, kdy je žádost o dotaci doručena na MZe, platné Rozhodnutí  
o zařazení do Národního programu nebo je přímo ze zákona č. 148/2003 Sb.  
a zákona č. 154/2000 Sb. účastníkem Národního programu (dále jen „žadatel“). 
Žadatelem může být rovněž subjekt, který nesplňuje podmínky předchozí věty, 
ale který bude dotační prostředky pouze administrovat jiné fyzické nebo 
právnické osobě zařazené do Národního programu, tzn., že není konečným 
příjemcem dotace (dále jen „administrátor dotace“). Za administrátory dotací se 
dle těchto Zásad považují uznaná chovatelská sdružení a sdružení chovatelů 
zvířat ve smyslu zákona č. 154/2000 Sb., pokud jsou takto uvedeni u jednotlivých 
předmětů dotace,   

b) žadatelem nemůže být subjekt, který nemá trvalý pobyt, případně sídlo obchodní 
společnosti, na území České republiky nebo neprokáže, že oprávněně podniká 
na území České republiky,  

c) žadatelem nemůže být subjekt, jehož pozemky, na nichž je umístěn genetický 
zdroj, na který je požadována dotace, se nenachází na území České republiky, 
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d) žadatelem nemůže být společnost vzniklá podle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, organizační složka státu, subjekty v působnosti Ministerstva 
obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury, pokud 
není u jednotlivých předmětů dotací uvedeno jinak.  

e) žadatelem nemůže být subjekt, který obdržel v příslušném roce na účel nebo 
předmět, pro který je požadována dotace úvěr s podporou Podpůrného  
a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (dále jen „PGRLF“) nebo dotaci 
či příspěvek z rozpočtu kapitoly MZe, dotaci z jiných rozpočtových kapitol 
státního rozpočtu, dotaci z rozpočtu státního fondu nebo dotaci z rozpočtu 
územního samosprávného celku a fondů EU, pokud není u jednotlivých předmětů 
dotace uvedeno jinak. Z Národního programu proto nemohou obdržet finanční 
prostředky tyto subjekty: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.1, Zemský 
hřebčinec Tlumačov, s. p. o., a Zemský hřebčinec Písek, s. p. o., 

f) žadatelem nemůže být subjekt, který využívá předmět dotace výhradně a pouze 
ke komerčním účelům bez ohledu na plnění Národního programu, 

g) žadatelem může být Akademie věd ČR, Univerzita Karlova, Česká zemědělská 
univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova 
univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav rostlinné výroby,  
v. v. i., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i, Výzkumný ústav veterinárního 
lékařství, v. v. i., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i., Výzkumný ústav 
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Národní park Šumava, 
školní podniky, statky a školní hospodářství poskytující praktickou výuku žákům 
v oboru 41 Zemědělství a lesnictví. U žadatelů, kteří jsou příspěvkovou organizací 
je nutno odevzdat Potvrzení zřizovatele pro příspěvkové organizace, které je 
uvedeno ve formulářích na konci části B těchto Zásad. Toto potvrzení dokládá 
pouze žadatel, který je konečným příjemcem dotace, nikoliv žadatel, který je 
pouze administrátor dotace. 

h) o poskytnutí dotace rozhoduje MZe na základě žádosti (dále jen „žádost“), pro 
jejíž objektivní posouzení si může vyžádat doplňující údaje a doklady, a to 
kdykoliv v průběhu řízení, k čemuž žadateli poskytne přiměřenou lhůtu dle § 14k 
odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „rozpočtová pravidla“), 

i) žadatelé u předmětů dotace dle části C. podprogramu 6.2, dle části D. 
podprogramu 6.3, dle části E. podprogramu 6.4 a administrátoři dotace dle části 
B. podprogramu 6.1 dokládají v žádosti o dotaci své identifikační údaje 
podle závazných vzorů včetně čestných prohlášení, uvedených v Přílohách za 
jednotlivými podprogramy, včetně tabulek příslušných k danému předmětu dotace 
a podle informací uvedených v části A. bodu 2. - Obsah žádosti. Žadatel je 
povinen uvést požadované údaje čitelně, úplně a pravdivě. Žádost se podává 
samostatně za každý předmět dotace, tzn., že nelze spojovat žádost o dotaci 
na více předmětů dotace s vlastním číselným kódem do jedné žádosti, pokud není 
uvedeno jinak, 

 
1 Podmínka se netýká Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s. p. o., pokud vystupuje v roli 
administrátora dotace – viz písmeno a) výše.  
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j) u předmětů dotace dle části B. podprogramu 6.1 uplatní žadatelé své 
individuální požadavky na dotaci prostřednictvím příslušného administrátora 
dotace uvedeného u každého předmětu dotace. Administrátor dotace následně 
ověří a potvrdí oprávněnost individuálních požadavků, zpracuje souhrnnou 
žádost a předá ji společně se seznamem individuálních požadavků vedeným 
v přehledné elektronické formě Výzkumnému ústavu živočišné výroby, v. v. i., 
Praha – Uhříněves (dále jen „VÚŽV“ či „určená osoba“) k další administraci. 
Určená osoba zajistí z titulu koordinačního pracoviště Národního programu 
konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu  
a zemědělství (dále jen „Národní program zvířat“) odbornou kontrolu žadatelů, 
prověření jejich žádostí a navrhne pro jednotlivá plemena a druhy zvířat rozdělení 
sazeb a podpor na základě jejich specifických nároků a metodických cílů. Určená 
osoba zohlední stanoviska Rady genetických zdrojů zvířat, disponibilní finanční 
prostředky MZe pro Národní program zvířat v daném roce a podá souhrnné 
žádosti, seznam individuálních požadavků a návrh podpor na odpovědný odbor 
MZe k další kontrole a administraci, 

k) u předmětů dotace dle části C. podprogramu 6.2 podají jednotliví žadatelé své 
žádosti o dotace u Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha – Ruzyně 
(dále jen „VÚRV“ či „pověřená osoba“) v souladu s podmínkami uvedenými  
u každého předmětu dotace. Pověřená osoba zajistí z titulu koordinačního 
pracoviště „Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů 
rostlin a agrobiodiverzity“ (dále jen „Národní program rostlin“) kontrolu žadatelů  
o dotaci a odborné prověření žádostí. Každá žádost musí být rovněž doplněna 
smlouvou žadatele s VÚRV o plnění závazků vyplývajících z Národního 
programu rostlin se specifikací plánovaných aktivit a prací v roce žádosti o dotaci. 
Pověřená osoba posoudí tyto plány práce a navrhne MZe rozdělení podpor 
na základě objektivní potřeby a specifických podmínek a priorit jednotlivých 
žadatelů. Pověřená osoba zohlední stanoviska Rady genetických zdrojů rostlin, 
disponibilní finanční prostředky MZe pro Národní program rostlin v daném roce  
a podá kompletní žádosti na odpovědný odbor MZe k další kontrole  
a administraci, 

l) u předmětů dotace dle části D. podprogramu 6.3 podají jednotliví žadatelé své 
žádosti o dotace u Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha – Ruzyně 
(dále jen „VÚRV“ či „pověřená osoba“) v souladu s podmínkami uvedenými  
u každého předmětu dotace. Pověřená osoba zajistí z titulu koordinačního 
pracoviště „Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů 
mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu“ (dále jen 
„Národní program mikroorganismů“) kontrolu žadatelů o dotaci a odborné 
prověření žádostí. Každá žádost musí být rovněž doplněna smlouvou žadatele s 
VÚRV o plnění závazků vyplývajících z Národního programu mikroorganismů se 
specifikací plánovaných aktivit a prací v roce žádosti o dotaci. Pověřená osoba 
posoudí tyto plány práce a navrhne MZe rozdělení podpor na základě objektivní 
potřeby a specifických podmínek a priorit jednotlivých žadatelů. Pověřená osoba 
zohlední stanoviska Rady genetických zdrojů mikroorganismů, disponibilní 
finanční prostředky MZe pro Národní program mikroorganismů v daném roce  
a podá kompletní žádosti na odpovědný odbor MZe k další kontrole  
a administraci, 

m) u předmětů dotace dle části E. podprogramu 6.4 jsou žádosti o dotaci 
podávané přímo VÚRV a VÚŽV a přímo předány na odpovědný odbor MZe 
k další kontrole a administraci. Žádosti musí zohledňovat příslušná stanoviska 
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Rady genetických zdrojů zvířat, Rady genetických zdrojů rostlin a Rady 
genetických zdrojů mikroorganismů, a dále disponibilní finanční prostředky MZe 
pro účely zajištění koordinace. Žádosti musí zahrnovat závazný přehled 
plánovaných aktivit a prací v roce přiznání dotace, plány kontrol u účastníků 
Národního programu v daném roce a případně další specifické požadavky 
uvedené u jednotlivých předmětů dotace, 

n) k odbornému posouzení žádostí o dotaci jednotlivých účastníků Národního 
programu jsou kompetentní MZe, určená nebo pověřená osoba a administrátor 
dotace, kteří mohou po žadatelích v případě potřeby požadovat doplnění 
zjištěných nedostatků, úpravu žádostí, nebo navrhnout zamítnutí žádosti 
v případě, že žádost neobsahuje kompletní a pravdivé údaje. Sporné případy řeší 
příslušný odbor MZe. MZe uchovává žádosti a další příslušné doklady pro 
kontrolní účely po dobu 10 let, 

o) příjem žádostí je zahájen v roce 2020, po nabytí účinnosti Zásad a podle termínů 
v Tabulce č. 1 uvedené níže. Zmeškání jakékoli ze stanovených lhůt nelze 
prominout. V případě zmeškání stanovené lhůty pro ukončení příjmu žádostí 
zastaví MZe řízení usnesením podle § 14j odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel. 
U žádostí zaslaných poštou je považován jako den příjmu datum podacího 
razítka. U žádostí podaných do datové schránky je považován jako den příjmu 
datum odeslání datové zprávy na MZe. U každé žádosti vyplní příslušný odbor 
MZe požadované identifikační údaje a v návaznosti na to jí přidělí pořadové číslo 
a žádost zaregistruje. Zjistí-li, že je žádost neúplná nebo obsahuje-li nepravdivé 
údaje, bezodkladně po zjištění vyzve MZe žadatele k odstranění vad nebo 
k doplnění nedostatků v žádosti; k tomu žadateli poskytne přiměřenou lhůtu. 
Neodstraní-li žadatel o dotaci vady ve lhůtě podle předchozí věty, MZe řízení  
o žádosti usnesením zastaví (§ 14k odst. 2 rozpočtových pravidel), 

p) MZe může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že 
upravené žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto 
doporučení, posuzuje se následně upravená žádost (§ 14k odst. 4 rozpočtových 
pravidel), 

q) MZe zastaví řízení o žádosti rovněž v případě, kdy žadatel neodpovídá okruhu 
oprávněných žadatelů o dotaci podle těchto Zásad (§ 14j odst. 4 písm. b) 
rozpočtových pravidel), 

r) zemřel-li žadatel o dotaci nebo zanikl-li žadatel o dotaci přede dnem vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, MZe řízení 
zastaví, pokud v řízení nepokračují právní nástupci splňující podmínky právního 
nástupnictví uvedené v § 2g odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., 

s)  účastníkem řízení o poskytnutí dotace je pouze žadatel. 
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Tabulka č. 1 Termíny pro příjem žádostí 

2. Obsah žádosti 
a) identifikační údaje s charakteristikou žadatele zpracované dle závazných vzorů 

uvedených v části Formuláře za každým podprogramem, které budou podepsané 
statutárními zástupci,  

b) výpis z obchodního rejstříku (případně jiný doklad o registraci k podnikání 
ve vztahu k předmětu dotace) je možno doložit výpisem pořízeným dálkovým 
přístupem, na kterém žadatel svým podpisem potvrdí správnost uvedených 
údajů v souladu s bodem 2. a) a který nebude starší tří měsíců od data podání 
žádosti,  

c) v případě právnických osob údaje o osobách podle § 14 odst. 3 písm. 
e) rozpočtových pravidel, musí být přílohou žádosti čestné prohlášení 
dle závazného vzoru uvedeného v části Formuláře za každým podprogramem, 

d) v případě právnických osob - obchodních společností údaje o obchodní 
společnosti podle § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, musí být přílohou 
žádosti čestné prohlášení (o střetu zájmů) dle závazného vzoru uvedeného 
v části Formuláře za každým podprogramem, vyjma předmětů dotace dle části E. 
podprogramu 6.4 

Identifikace dotace 
Termín a místo 
ukončení příjmu 
žádostí 

Žádosti o dotaci na podprogram 6.2  - genetické zdroje 
rostlin 

Podává souhrnně VÚRV 
do 30. 4. 2020 včetně 
na MZe 

Žádosti o dotaci na podprogram 6.3 - genetické zdroje 
mikroorganismů a drobných živočichů 

Podává souhrnně VÚRV 
do 30. 4. 2020 včetně 
na MZe 

Žádosti o dotaci na podprogram 6.4 - služby, koordinace  
a realizace Národního programu 

Podávají VÚRV a VÚŽV 
do 30. 4. 2020 včetně 
na MZe 

Seznam ověřených individuálních požadavků a souhrnné 
žádosti o dotaci na podprogram 6.1 u předmětů dotace 
6.1.1 − 6.1.3 a 6.1.12 − 6.1.17 - genetické zdroje 
hospodářských zvířat, ryb a včel (mimo žádosti na  
genetické zdroje plemen ovcí, koz a koní) 

Podávají administrátoři 
dotace do 30. 9. 2020 
včetně na VÚŽV 

Seznam ověřených individuálních požadavků a souhrnné 
žádosti o dotaci na podprogram 6.1 u předmětů dotace  
6.1.4 − 6.1.11 - genetické zdroje plemen ovcí, koz a koní 

Podávají administrátoři 
dotace do 15. 10. 2020 
včetně na VÚŽV 

Seznam ověřených individuálních požadavků a souhrnné 
žádosti o dotaci na podprogram 6.1 u předmětů dotace 
6.1.1 − 6.1.17 - genetické zdroje hospodářských zvířat, ryb  
a včel 

Podává VÚŽV do 
26. 10. 2020 včetně na 
MZe 
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e) doklad o platném bankovním účtu žadatele, 
f) vyplněné tabulky příslušné k danému předmětu dotace s čestným prohlášením, 
g) u předmětů dotace dle části C. podprogramu 6.2 a dle části D. podprogramu 6.3 

musí být každá žádost doplněna smlouvou žadatele s VÚRV o plnění závazků 
vyplývajících z Národního programu rostlin a mikroorganismů se specifikací 
plánovaných aktivit a prací v roce žádosti o dotaci, 

h) u předmětů dotace dle části E. podprogramu 6.4 musí žádost obsahovat plány 
kontrol u účastníků Národního programu v daném roce, 

i) další případné údaje požadované u daného předmětu dotace, 
j) MZe si vyhrazuje právo vyžádat si v případě nutnosti další doplňující údaje 

či doklady za účelem objektivního posouzení žádosti, a to kdykoliv v průběhu 
řízení, k čemuž žadateli poskytne přiměřenou lhůtu (§ 14k odst. 3 rozpočtových 
pravidel). 

3. Poskytování dotace 

a) Požadavek na dotaci se zaokrouhluje na celé Kč dolů (ne matematicky), 
b) na dotaci není právní nárok (s výjimkou ustanovení uvedeném v § 25 odst. 

3 zákona č. 148/2003 Sb.), 
c) MZe poskytne dotaci, jestliže žádost i žadatel splňují podmínky a lhůty stanovené 

těmito Zásadami; žádosti o dotaci se projednávají a schvalují v pořadí, v jakém 
byly zaregistrovány příslušným odborem MZe,  

d) dotace může být poskytnuta pouze 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, 

e) při poskytování dotací se postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními 
Přístupové smlouvy a příslušných právních předpisů ES/EU, 

f) dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele, vůči němuž je vystaven dosud 
nesplacený inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora 
prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem 

g) u předmětů dotace podprogramu 6.1, kde je sazba dotace stanovena  
u jednotlivých kategorií zvířat do určité horní výše, zajistí MZe ve spolupráci 
s VÚŽV, že na přiznaných žádostech bude u jednotlivých kategorií zvířat 
poskytnuta stejná sazba dotace všem příjemcům dotace daného předmětu 
dotace, 

h) při poskytování dotací se postupuje podle rozpočtových pravidel a zákona  
č. 500/2004 Sb., správního řádu, s výjimkou ustanovení vyloučených podle § 14q 
rozpočtových pravidel, 

i) při poskytování dotací v rámci předmětu dotace 6.1.16. - Ryby, který byl 
notifikován a následně schválen rozhodnutím Evropské komise ze dne 
18. 9. 2013 jako veřejná podpora SA.35664 (2012/N), se postupuje ve smyslu 
čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“),  

j) finanční vypořádání dotace se provádí podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., 
o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, 
státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), 
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(dále jen „vyhláška č. 367/2015 Sb.“), kterou se stanoví zásady a termíny 
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy 
nebo Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů. Vypořádání se zasílá 
poskytovateli dotace, tzn. odboru MZe, který vydal Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, a to dle závazného vzoru uvedeného v části F. těchto Zásad. 

4. Vydání Rozhodnutí 
a) MZe vydává Rozhodnutí, kterým dotaci zcela poskytne, žádost o poskytnutí 

dotace zcela zamítne, nebo dotaci zčásti poskytne a zároveň žádost ve zbytku 
zamítne, 

b) Rozhodnutí se vyhotovuje písemně, minimálně ve čtyřech vyhotoveních; každé 
vyhotovení má hodnotu originálu; jedno vyhotovení obdrží příjemce dotace, jedno 
vyhotovení obdrží pověřená, respektive určená osoba příslušného podprogramu 
Národního programu, dvě vyhotovení si ponechá odbor MZe, který Rozhodnutí 
vydal – z toho jedno předá odboru účetnictví a statistiky k proplacení, 

c) finanční vyjádření dotace v Rozhodnutí bude uvedeno v částkách 
zaokrouhlených na celé Kč směrem dolů, 

d) jakékoliv požadované změny v obsahu Rozhodnutí je nutno projednat nejpozději 
do 60 kalendářních dnů od data obdržení změny od příjemce dotace; případné 
schválené změny je nutno řešit Rozhodnutím o změně rozhodnutí, 

e) u předmětů dotace podprogramu 6.1 je dotace poskytována žadatelům 
prostřednictvím administrátora dotace, a to dle seznamu uvedeného  
v příloze Rozhodnutí MZe o poskytnutí dotace. MZe vydá v rámci jednoho 
předmětu dotace pouze jedno souhrnné Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Administrátor dotace následně posílá žadatelům Sdělení o Rozhodnutí  
o poskytnutí dotace a musí vést průkaznou evidenci o převodu poskytnutých 
finančních prostředků a provádět jejich kontrolu. 

f) proti Rozhodnutí MZe není přípustné odvolání ani rozklad, obnova řízení se 
nepřipouští, přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 
odst. 1 písm. a) správního řádu. 

4.1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahuje: 

• název a adresu poskytovatele dotace, 

• identifikaci dotace, a to: číslo Rozhodnutí, název dotačního programu, úplné 
kódové označení a úplný název předmětu dotace, 

• označení příjemce dotace, a to: 
a) u příjemce dotace, který je fyzickou osobou: jméno a příjmení, adresu 

trvalého pobytu, bankovní spojení, datum narození, rodné číslo (dále jen 
„RČ“) a případně identifikační číslo (dále jen „IČ“), 

b) u příjemce dotace, který je právnickou osobou: úplný obchodní název 
firmy (v přesném znění uvedeném ve výpisu z obchodního rejstříku 
apod.), sídlo obchodní firmy, právní forma, bankovní spojení,  
a IČ příjemce, 

• účel, na který je dotace poskytována, 

• výši dotace, a to: 
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a) celkovou výši nákladů, respektive výdajů na účel dotace, které byly nebo 
budou vynaloženy v příslušném roce (pouze u dotací stanovených na 
pokrytí nákladů mezní částkou),  

b) celkový počet jednotek (u předmětů dotace podprogramu 6.1), 
c) sazbu dotace na jednotku (u předmětů dotace podprogramu 6.1),  
d) celkovou výši dotace, 

• lhůtu, v níž musí být stanoveného účelu dosaženo, 

• den vydání Rozhodnutí, 

• podmínky použití dotace a další ustanovení:  
a) ustanovení o povinnosti příjemce dotace anebo administrátora dotace 

poskytovat požadované informace, dokladovat činnost a umožňovat vstup 
kontrolou pověřeným pracovníkům MZe, případně Ministerstva financí 
(dále jen „MF“), územním Finančním úřadům (dále jen „FÚ“) a dalším 
subjektům oprávněným provádět kontroly do svých objektů a na pozemky 
k ověřování plnění podmínek Rozhodnutí, 

b) ustanovení o povinnosti příjemce dotace anebo administrátora dotace 
uchovávat Rozhodnutí včetně jeho doplňků a veškeré doklady, týkající 
se poskytnuté dotace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  
ve znění pozdějších předpisů,  

c) ustanovení, že v případě zjištění, že na základě uvedení nepravdivých 
nebo neúplných údajů v žádosti byla poskytnuta dotace, vrátí příjemce 
dotace neoprávněně použité nebo zadržené prostředky na příslušný účet 
MZe, a že může být zahájeno řízení podle § 15 rozpočtových pravidel;  
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 příslušného FÚ  
a současně je povinen tuto skutečnost oznámit MZe, odboru, který vydal 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

d) povinnost předkládat ve stanoveném termínu požadované doklady 
příslušnému odboru MZe, 

e) povinnost příjemce dotace anebo administrátora dotace podrobně se 
seznámit s Národním programem, těmito Zásadami a příslušnými 
metodikami, a plnit podmínky v nich uvedené, 

f) povinnost příjemce dotace akceptovat zveřejnění údajů vyplývajících 
z Rozhodnutí v rozsahu: jméno a příjmení (název obchodní firmy), rok 
narození (IČ), obec, ve které má příjemce trvalý pobyt (adresa sídla 
obchodní firmy), předmět, účel, výše dotace a podmínky poskytnutí 
dotace,  

g) povinnost příjemce dotace dodržet podmínku, že předmět dotace nebude 
použit výhradně ke komerčním účelům, bez ohledu na plnění Národního 
programu,  

h) u předmětů dotace podprogramu 6.1 ustanovení práv a povinností 
příjemce dotace zajišťujících v maximální možné míře kontinuitu využití 
podporovaného předmětu dotace jako genetického zdroje, u předmětů 
dotace podprogramů 6.2 a 6.3 ustanovení, že příjemce dotace zachová 
dotčené kolekce nebo sbírky minimálně na stávající úrovni, a že příjemce 
dotace bude řádně a ve stanoveném rozsahu zajišťovat aktivity a služby 
vyplývající ze zadání Národního programu a smluv s pověřenou osobou, 
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a že příjemce dotace dodrží ohlašovací povinnost k MZe při jakémkoli 
neplánovaném nestandardním nakládání s uvedenými kolekcemi 
či sbírkami v období uvedeném v Rozhodnutí, 

i) ustanovení, že v souladu s § 15 rozpočtových pravidel si MZe vyhrazuje 
právo neproplatit stanovenou částku dotace v případě zjištění skutečností, 
opravňujících MZe k odnětí dotace a v případě vázání prostředků státního 
rozpočtu, 

j) ustanovení, že pokud by Evropská komise shledala dotační program  
či podprogram neslučitelným se společným trhem podle čl. 108  
odst. 2 SFEU a rozhodla by o jeho zrušení či úpravě, vyhrazuje si MZe 
právo neproplatit stanovenou částku dotace, 

k) ustanovení o případném vyčlenění z podmínek Rozhodnutí podmínky 
méně závažné nebo uvedení, která nesplnění podmínek jsou méně 
závažná (§ 14 odst. 5 rozpočtových pravidel). 

4.2 Rozhodnutí o zamítnutí dotace obsahuje: 
• obecné náležitosti podle § 68 správního řádu 

• odůvodnění zamítnutí žádosti o dotaci 
4.3 Rozhodnutí o částečném poskytnutí dotace a současném částečném 

zamítnutí žádosti obsahuje: 
• náležitosti o poskytnutí dotace ve vztahu k přiznané části dotace 

• náležitosti o zamítnutí dotace ve vztahu k zamítnuté části dotace  
4.4 Změna Rozhodnutí a nové rozhodnutí: 

a) Na základě žádosti příjemce dotace může MZe rozhodnout o změně práv  
a povinností podle § 14 odst. 4 písm. c) a e) – j) rozpočtových pravidel 
(zejména výše poskytované částky, lhůta pro splnění účelu, další práva  
a povinnosti), 

b) žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, která byla 
pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím zcela 
vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím 
žadatel. Takovému rozhodnutí může předcházet postup upravený v § 14k 
odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel (doplnění podkladů na vyžádání MZe, 
úprava žádosti na doporučení MZe). 

5. Způsob poskytování a účtování dotací  
a) poskytnuté finanční prostředky mají charakter neinvestičních dotací, 
b) vzhledem k tomu, že předmětem dotace není ekonomická činnost (viz část A. 

bod 1, písm. f) a žadatelé z tohoto důvodu nemohou provést odpočet DPH, jsou 
jim hrazeny přiznané náklady2 včetně daně z přidané hodnoty dle zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty3,  

c) pro účely dotace není uznatelný náklad uhrazený formou zápočtu (vzájemný 
zápočet pohledávek), 

 
2 Náklady respektive výdaje evidované v daňové evidenci 
3 Náklady tak musejí být účtovány včetně DPH. 
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d) dotace se účtují odděleně od ostatních finančních zdrojů v souladu se směrnou 
účtovou osnovou, účetními metodami a daňovou evidencí; příjemce dotace, který 
nemá povinnost vést účetnictví je povinen zajistit řádné zaevidování v rámci 
daňové evidence, 

e) maximální výše režijních nákladů nepřesáhne 20 %, v případě VÚRV a VÚŽV 
může maximální výše režijních nákladů dosáhnout 25 %, tento bod se nevztahuje 
na administrátory dotace, 

f) finanční prostředky se poskytují převodem na bankovní účet příjemce dotace 
v souladu s ustanovením § 16 rozpočtových pravidel nebo dle usnesení vlády ČR 
ze dne 6. 11. 2002 č. 1084 o Způsobu převádění finančních prostředků 
ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí a krajů v roce 2003 a dle zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

g) příjemce dotace, kterému byla poskytnuta dotace ve výši určitého procenta 
z nákladů činnosti, respektive výdajů, nebo fixní částka na činnost, která 
je předmětem dotace, prokazuje v účetnictví výši nákladů, respektive výdajů, 
vynaložených na podporovanou činnost,  

h) u předmětů dotace podprogramu 6.2 „Dotace na udržování a využívání 
vybraných kolekcí genetických zdrojů rostlin“, podprogramu 6.3 „Dotace 
na udržování sbírek mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského 
významu“ a podprogramu 6.4 „Dotace na služby, koordinaci a realizaci 
Národního programu“ se může dotace poskytovat v průběhu roku formou záloh. 

6. Povinnosti žadatele – příjemce dotace 
a) žadatel v případě poskytnutí dotace odpovídá za to, že všechny jím uvedené 

údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé; pokud v období od podání žádosti do doby 
před vydáním Rozhodnutí dojde ke změnám, je žadatel povinen oznámit tyto 
změny a doložit je; po termínu ukončení příjmu žádostí nemůže žadatel zvyšovat 
požadavek na objem finančních prostředků, 

b) příjemce dotace odpovídá za to, že účel, na který mu byla poskytnuta dotace, 
splnil nebo splní v rozsahu a do termínu stanoveného v Rozhodnutí, a Národním 
programem, a v případě dotací poskytnutých dle podprogramu 6.2 a dle 
podprogramu 6.3 i v rozsahu stanoveném smlouvou s pověřenou osobou,  
a v případě dotací poskytnutých dle podprogramu 6.4 dle závazného přehledu 
plánovaných aktivit a prací v roce přiznání dotace, 

c) v případě zjištění, že dotace byla poskytnuta na základě uvedení neúplných 
nebo nepravdivých údajů, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité prostředky 
na příslušný účet MZe a může být zahájeno řízení podle § 15 rozpočtových 
pravidel; 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 FÚ; současně je povinen 
tuto skutečnost neprodleně oznámit MZe, odboru, který toto Rozhodnutí vydal, 

d) nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedených v Rozhodnutí 
se nepovažuje za neplnění stanovených podmínek, ale nezakládá právo příjemce 
dotace na dočerpání finančních prostředků v následujícím roce, 

e) příjemce dotace, který nemůže z vážných důvodů splnit podmínky nebo účel,  
na který mu byla dotace poskytnuta, je povinen o tom neprodleně informovat 
příslušný odbor MZe a současně pověřenou, respektive určenou osobu 
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příslušného Národního programu, a navrhnout způsob řešení; MZe může návrhu 
vyhovět nebo zahájit postup podle části A. bodu 6 c); v případě úmrtí příjemce 
dotace bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku, 

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

g) administrátor dotace odpovídá za ověření správnosti informací poskytnutých 
žadatelem tam, kde je to uvedeno níže u jednotlivých předmětů dotace, změny, 
které nastanou proti skutečnostem uvedeným v Rozhodnutí, je příjemce dotace 
povinen neprodleně oznámit odpovědnému odboru MZe, 

h) u předmětů dotace dle části B. podprogramu 6.1 předá administrátor dotace 
určené osobě příslušného Národního programu do data uvedeného v Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace výroční zprávu za předmět, na který bylo Rozhodnutí  
o poskytnutí dotace vydáno. Součástí výroční zprávy je také vyúčtování  
o proplacení částky jednotlivým příjemcům dotace, 

i) příjemce dotace u předmětů dotace dle části C. podprogramu 6.2 a dle části D. 
podprogramu 6.3 předá do data uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
odboru MZe, který vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a současně pověřené 
osobě příslušného Národního programu výroční zprávu za předmět, na který bylo 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno. Součástí výroční zprávy je také přehled 
hlavních kategorií způsobilých nákladů, včetně komentáře k jejich čerpání, 

j) příjemce dotace u předmětů dotace dle části E. podprogramu 6.4 předá do data 
uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, odboru MZe, který vydal 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, výroční zprávu za předmět, na který bylo 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno. Součástí výroční zprávy je také přehled 
hlavních kategorií způsobilých nákladů včetně komentáře k jejich čerpání, 

k) pověřená a určená osoba zpracuje z obdržených výročních zpráv od jednotlivých 
příjemců a administrátorů dotace celkovou souhrnnou výroční zprávu za 
příslušný podprogram Národního programu a předá ji odboru MZe, který vydal 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 31. 3. 2021, 

l) příjemce dotace u předmětů dotace dle části C. podprogramu 6.2, dle části D. 
podprogramu 6.3 a dle části E. podprogramu 6.4 zašle odboru, který vydal 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, účetní deník s účetními záznamy nákladů, které 
definuje část F. těchto Zásad, účtovaných na vrub dotace, a to nejpozději do  
15. 2. 2021.   

7. Kontrola dodržování Zásad 
a) v souladu s § 39 rozpočtových pravidel, v souladu s § 4a zákona 

č. 252/1997 Sb. a 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 orgány MZe, popř. MF, místně příslušný FÚ, Nejvyšší 
kontrolní úřad a další subjekty oprávněné provádět kontroly; kontrolu může 
provádět z titulu pověřené či určené osoby Národního programu VÚRV a VÚŽV; 
kontrolu mohou provádět také příslušné orgány EU, zejména Evropská komise, 
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropský účetní dvůr,  

b) kontrola může být prováděna ode dne podání žádosti na MZe, pověřená, 
respektive určená osoba oznámí příjemci dotace čas a místo provedení kontroly 
(pouze u kontrol prováděných orgány MZe a pověřenou či určenou osobou),  
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c) předmětem kontroly u žadatelů či příjemců dotace je dodržování podmínek 
souvisejících s poskytnutím dotace vyplývajících z těchto Zásad a Rozhodnutí,  

d) o provedené kontrole bude sepsán kontrolní protokol ve třech vyhotoveních; 
po jednom vyhotovení kontrolního protokolu obdrží kontrolovaný příjemce dotace, 
pověřená, respektive určená osoba a příslušný odbor MZe; v případě kontroly 
provedené pouze pověřenou, respektive určenou osobou obdrží příslušný odbor 
MZe kontrolní záznam v jednom vyhotovení, 

e) v případě nedodržení podmínek poskytnutí dotace stanovených Rozhodnutím 
nahlásí MZe rozsah neplnění podmínek poskytnutí dotace a z toho vyplývající 
objem neoprávněně použitých prostředků místně příslušnému FÚ; v případě 
pochybení MZe při poskytnutí dotace a po vyplacení finančních prostředků 
se neoprávněně použité prostředky vracejí na příslušný účet MZe; MZe tyto 
prostředky odvede na příslušný účet FÚ, 

f) pokud byla dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, které nebylo 
možné zkontrolovat, vrací příjemce dotace poskytnuté finanční prostředky 
v běžném roce na účet, ze kterého byly příjemci poskytnuty, v následujících 
letech na příjmový účet MZe; MZe může tyto prostředky v běžném roce použít 
v souladu s rozpočtovými pravidly. 

8. Další ustanovení 
a) MZe předkládá analýzu vynaložených prostředků na dotace MF do 30. 4. 2021, 
b) MZe je povinno zaslat MF podklady pro registr příjemců dotací,  
c) MZe není oprávněno tento program realizovat, pokud obdrží negativní rozhodnutí 

Evropské komise o slučitelnosti tohoto dotačního programu, 
d) MZe je povinno zaznamenávat do centrálního evidenčního systému veřejných 

podpor údaje o veřejné podpoře poskytnuté podle pokynů pro posuzování státní 
podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (2015/C, 217/01) a to do 6 měsíců  
ode dne poskytnutí této podpory, 

e) v odůvodněných případech může v průběhu roku MZe provést písemné 
zpřesnění těchto Zásad, 

f) od 1.1.2020 se nepostupuje při poskytování podpor podle Zásad, kterými se na 
základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování  
a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství Č.j.: 12795/2019-MZE-
18133 pro rok 2019. 

9. Seznam kontaktních osob na MZe 
Gesční 
odbor Název oddělení Kontaktní osoba Telefonní linka 

18130 

 
Oddělení OZE a 

environmentálních 
strategií 

Mgr. Petra Zábojová 221 812 406 

Ing. Vlastimil Zedek 
221 812 892 

mobil: 725 558 039 

Mgr. Iva Křížková, Ph.D. 221 813 097 

Ing. Ondřej Čečrdle 
221 814 576 

mobil: 727 825 262 
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Část B. 

Podprogram 6.1 - Podpora genetických zdrojů zvířat 
  
Účel: 
Zachovat v rámci Národního programu zvířat genetické zdroje vybraných druhů  
a plemen zvířat důležitých pro výživu a zemědělství. 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace  

6.1.1 

ČESKÁ ČERVINKA 
 
Účel podpory: 
Udržování jedinců plemene skotu česká červinka. 
 
Subjekt: 
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné 
Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat.  
  
Kategorie zvířat a maximální výše dotace: 

6.1.1.a kráva v kontrole mléčné užitkovosti (KU typu A) do 20 000,- Kč 

6.1.1.b kráva v kontrole užitkovosti skotu masné produkce 
(KUMP typu B) do 10 000,- Kč 

6.1.1.c 
plemenný býk zapsaný v plemenné knize české 
červinky, přidělený do chovu připouštěcím plánem 
plemenné knihy 

do 20 000,- Kč 

6.1.1.d jalovice do věku 48 měsíců do 2 000,- Kč 
 
Podmínky poskytnutí dotace:  
• žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata uznaná jako genetický 

zdroj, tj. jedince, kteří jsou takto jednoznačně identifikováni v plemenné knize 
české červinky; 

• všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň evidovaná 
v ústřední evidenci jako živá zvířata a musí být ve vlastnictví žadatele 
(konečného příjemce dotace) ke dni 31. 7. 2020; 

• žadatel uplatňuje individuální požadavek o dotaci pouze na zvířata reprodukčně 
aktivní v rámci čistokrevné plemenitby; 

• chov je vedený v kontrole užitkovosti masné produkce nebo kontrole mléčné 
užitkovosti; 

• žadatel, který má chov vedený v kontrole užitkovosti masné produkce doloží 
spolu s individuální žádostí také kopii smlouvy o zajištění KUMP; 
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• od jalovic k datu 31. 7. 2020 starších 12 měsíců již odebrán a uložen  
v genobance VÚŽV vzorek genetického materiálu (tj. krev) doložený předávacím 
protokolem. 

 
Administrátor dotace: 
Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z.s., Radešínská Svratka 193, 592 33 
Radešínská Svratka (dále jen „SCHČSS“) 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žadatel uplatní individuální požadavek o dotaci u SCHČSS nejpozději do  
31. 8. 2020. Souhrnnou žádost s tabulkami č. 1, 2 a 3 včetně čestných prohlášení, 
které se nachází na konci části B těchto Zásad, podá po ověření oprávněnosti 
požadavků SCHČSS u VÚŽV. VÚŽV předá všechny žádosti v požadovaném 
termínu na MZe. Podrobný postup a další závazné termíny pro předávání žádostí 
jsou uvedeny v části A těchto Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace  

6.1.2 

ČESKÝ STRAKATÝ SKOT 
 
Účel podpory: 
Udržování jedinců plemene českého strakatého skotu. 
 
Subjekt: 
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné 
Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat.  
 
Kategorie zvířat a maximální výše dotace: 

6.1.2.a kráva zařazená v kontrole mléčné užitkovosti typu A do 15 000,- Kč 

6.1.2.b jalovice od ukončeného šestého měsíce věku do věku 
30 měsíců do 10 000,- Kč 

6.1.2.c jalovička do ukončených šesti měsíců věku do 4000,- Kč 
 
Podmínky poskytnutí dotace:  
• žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata uznaná jako genetický 

zdroj, tj. jedince, kteří jsou takto jednoznačně identifikováni v plemenné knize 
českého strakatého skotu; 

• všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň evidovaná 
v ústřední evidenci jako živá zvířata a musí být ve vlastnictví žadatele 
(konečného příjemce dotace) ke dni 31. 7. 2020; 

• předmětem dotace mohou být pouze jedinci, jejichž otec a otec matky 
je příslušníkem následujících linií: Brok (BO), 590 César (CSM), Eben (EB), 
Fanfán (FAN), Frajer (FJ), Hubert (HB), 1 Junek (JUN), Květouš (KV),  
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Laban (LB), Lom (LM), Lucián (LC), Menelík (ME), 5 Mrak (MKM), Primus (PY),  
Prut (PR), Šohaj (ŠJ) a Ulk (ULK); 

• žadatel uplatňuje individuální požadavek o dotaci pouze na zvířata reprodukčně 
aktivní v rámci čistokrevné plemenitby; 

• od jalovic je k datu 31. 7. 2020 starších dvanácti měsíců již odebrán a uložen  
v genobance VÚŽV vzorek genetického materiálu (tj. krev) doložený předávacím 
protokolem. 
 

Administrátor dotace 
Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z.s., Radešínská Svratka 193, 592 33 
Radešínská Svratka (dále jen „SCHČSS“) 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žadatel uplatní individuální požadavek o dotaci u SCHČSS, nejpozději  
do 31. 8. 2020. Souhrnnou žádost s tabulkami č. 1, 2 a 3 včetně čestných prohlášení, 
které se nachází na konci části B těchto Zásad, po ověření oprávněnosti požadavků 
podá SCHČSS u VÚŽV. VÚŽV předá všechny žádosti v požadovaném 
termínu na MZe. Podrobný postup a další závazné termíny pro předávání žádostí 
jsou uvedeny v části A těchto Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace  

6.1.3 

PRASE PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ 
 
Účel podpory: 
Udržování jedinců přeštického černostrakatého plemene prasat. 

Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné 
Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat.  

Kategorie zvířat a maximální výše dotace: 

6.1.3.a 
prasnice na prvním a dalším vrhu, která má v období  
1. 9. 2019 až 31. 8. 2020 v chovu žadatele evidován 
aspoň 1 čistokrevný vrh 

do 6 000,- Kč 

6.1.3.b 

plemenný kanec ustájený na inseminační stanici 
využívaný pro produkci inseminačních dávek,  
po kterém jsou v období 1. 9. 2019 až 31. 8. 2020 
evidovány minimálně 3 čistokrevné vrhy  

do 25 000,- Kč 
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6.1.3.c 

plemenný kanec nově zařazený do přirozené 
plemenitby, který nebyl narozen v chovu žadatele  
a v období 1. 9. 2019 až 31. 8. 2020 poprvé dosáhl 
počtu 3 čistokrevných vrhů;  

do 20 000,- Kč 

6.1.3.d 

 
plemenný kanec, který nesplňuje požadavky uvedené 
v 6.1.3.b a 6.1.3.c, po kterém jsou v období 1. 9. 2019 
až 31. 8. 2020 evidovány minimálně 3 čistokrevné vrhy 
 

do 15 000,- Kč 

 

Podmínky poskytnutí dotace:  
• žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata uznaná jako genetický 

zdroj, tj. jedince, kteří jsou takto jednoznačně identifikováni v plemenné knize 
přeštického černostrakatého prasete a jsou zapsáni ke dni 31. 8. 2020  
v Seznamu prasnic nebo kanců genetického zdroje plemenné knihy přeštického 
černostrakatého prasete vedené Svazem chovatelů prasat, z.s.; 

• všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být živá a zároveň  
ve vlastnictví žadatele (konečného příjemce dotace) ke dni 31. 8. 2020; 

• v případě plemenných kanců se stejným původem (sourozenci) jsou uznáni  
k dotaci v daném roce vždy pouze první dva dle data zapsání v Seznamu kanců; 

• od plemenného kance je k datu 31. 8. 2020 uložen vzorek genetického materiálu 
(tj. krev, štětiny, nebo vzorek DNA) v Laboratoři agrogenomiky, Mendelova 
univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno. 

 
Administrátor dotace: 
Svaz chovatelů prasat, z.s., Bavorská 856/14, Praha 5 Stodůlky, 155 00  
(dále jen „SCHP“) 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žadatel uplatní individuální požadavek u SCHP. Souhrnnou žádost s tabulkami č. 1, 2 
a 3 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části B těchto Zásad,  
po ověření oprávněnosti požadavků podá SCHP u VÚŽV. VÚŽV předá všechny 
žádosti v požadovaném termínu na MZe. Podrobný postup a závazné termíny pro 
předávání žádostí jsou uvedeny v části A těchto Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace  

6.1.4 

ŠUMAVSKÁ OVCE 
 
Účel podpory: 
Udržování jedinců plemene šumavská ovce. 
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Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné 
Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat.  

Kategorie zvířat a maximální výše dotace: 

6.1.4.a 
reprodukčně aktivní bahnice zařazená v kontrole 
užitkovosti v chovech s produkcí plemenných 
beranů 

do 800,- Kč 

6.1.4.b reprodukčně aktivní bahnice zařazená v kontrole 
užitkovosti v ostatních chovech do 400,- Kč 

 
Podmínky poskytnutí dotace: 
• žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata uznaná jako genetický 

zdroj, tj. jedince, kteří jsou zapsaní v hlavním oddílu plemenné knihy plemene 
šumavská ovce; 

• žadatel uplatňuje nárok pouze na zvířata reprodukčně aktivní v rámci čistokrevné 
plemenitby; 

• všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň evidovaná 
v ústřední evidenci jako živá zvířata a musí být ve vlastnictví žadatele 
(konečného příjemce dotace) ke dni 30. 6. 2020. 

 
Pozn.: Reprodukčně aktivní bahnice je bahnice obahněná v rámci čistokrevné 
plemenitby nejméně jedenkrát v období mezi 1. 9. 2018 a 31. 8. 2020. Chov 
s produkcí plemenných beranů je chov, který v období mezi 1. 9. 2018 a 31. 8. 2020 
vyprodukoval plemenné berany ve věku nad 12 měsíců, klasifikované na nákupním 
trhu a zařazené do plemenitby.  
 
Administrátor dotace: 
Svaz chovatelů ovcí a koz z.s., Ptašínského 308/5, 602 00 Brno (dále jen „SCHOK“) 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žadatel uplatní individuální požadavek u SCHOK. SCHOK podá souhrnnou žádost 
s tabulkami č. 1, 2 a 3 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části  
B těchto Zásad, po ověření oprávněnosti požadavků u VÚŽV. VÚŽV předá všechny 
žádosti v požadovaném termínu na MZe. Podrobný postup a závazné termíny pro 
předávání žádostí jsou uvedeny v části A těchto Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace  

6.1.5 

VALAŠSKÁ OVCE 
 
Účel podpory: 
Udržování jedinců plemene valašská ovce. 
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Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné 
Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat.  

Kategorie zvířat a maximální výše dotace: 

6.1.5.a reprodukčně aktivní bahnice zařazená v kontrole 
užitkovosti do 1 000,- Kč 

 
Podmínky poskytnutí dotace:  
• žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata uznaná jako genetický 

zdroj, tj. jedince, kteří jsou zapsaní v hlavním oddílu plemenné knihy plemene 
valašská ovce; 

• žadatel uplatňuje nárok pouze na zvířata reprodukčně aktivní v rámci čistokrevné 
plemenitby; 

• všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň evidovaná 
v ústřední evidenci jako živá zvířata a musí být ve vlastnictví žadatele 
(konečného příjemce dotace) ke dni 30. 6. 2020. 

 
Pozn.: Reprodukčně aktivní bahnice je bahnice obahněná v rámci čistokrevné 
plemenitby nejméně jedenkrát v období mezi 1. 9. 2018 a 31. 8. 2020. 
 
Administrátor dotace: 
Svaz chovatelů ovcí a koz z.s., Ptašínského 308/5, 602 00 Brno (dále jen „SCHOK“) 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žadatel uplatní individuální požadavek u SCHOK. SCHOK podá souhrnnou žádost 
s tabulkami č. 1, 2 a 3 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části  
B těchto Zásad, po ověření oprávněnosti požadavků u VÚŽV. VÚŽV předá všechny 
žádosti v požadovaném termínu na MZe. Podrobný postup a závazné termíny pro 
předávání žádostí jsou uvedeny v části A těchto Zásad. 
  
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace  

6.1.6 

BÍLÁ KRÁTKOSRSTÁ KOZA 
 
Účel podpory: 
Udržování jedinců plemene bílá krátkosrstá koza. 
 
Subjekt: 
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné 
Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat.  
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Kategorie zvířat a maximální výše dotace: 

6.1.6.a reprodukčně aktivní koza zařazená v kontrole 
užitkovosti do 800,- Kč 

 
Podmínky poskytnutí dotace:  
• žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata uznaná jako genetický 

zdroj, tj. jedince, kteří jsou zapsaní v hlavním oddílu plemenné knihy plemene 
bílá krátkosrstá koza; 

• všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň evidovaná 
v ústřední evidenci jako živá zvířata a musí být ve vlastnictví žadatele 
(konečného příjemce dotace) ke dni 30. 6. 2020; 

• žadatel uplatňuje nárok pouze na zvířata reprodukčně aktivní v rámci čistokrevné 
plemenitby. 

 
Pozn.: Reprodukčně aktivní koza, je koza okozlená pouze v rámci čistokrevné 
plemenitby v období mezi 1. 9. 2018 a 31. 8. 2020. 
 
Administrátor dotace: 
Svaz chovatelů ovcí a koz z.s., Ptašínského 308/5, 602 00 Brno (dále jen „SCHOK“) 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žadatel uplatní individuální požadavek u SCHOK. SCHOK podá souhrnnou žádost 
s tabulkami č. 1, 2 a 3 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části  
B těchto Zásad, po ověření oprávněnosti požadavků u VÚŽV. VÚŽV předá všechny 
žádosti v požadovaném termínu na MZe. Podrobný postup a závazné termíny pro 
předávání žádostí jsou uvedeny v části A těchto Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace  

6.1.7 

HNĚDÁ KRÁTKOSRSTÁ KOZA 
 
Účel podpory: 
Udržování jedinců plemene hnědá krátkosrstá koza. 
 
Subjekt: 
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné 
Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat.  
 
Kategorie zvířat a maximální výše dotace: 

6.1.7.a reprodukčně aktivní koza zařazená v kontrole 
užitkovosti do 1 000,- Kč 
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Dodatečné podmínky poskytnutí dotace: 
• žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata uznaná jako genetický 

zdroj, tj. jedince, kteří jsou zapsaní v hlavním oddílu plemenné knihy plemene 
hnědá krátkosrstá koza;  

• všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň evidovaná 
v ústřední evidenci jako živá zvířata a musí být ve vlastnictví žadatele 
(konečného příjemce dotace) ke dni 30. 6. 2020; 

• žadatel uplatňuje nárok pouze na zvířata reprodukčně aktivní v rámci čistokrevné 
plemenitby. 

 
Pozn.: Reprodukčně aktivní koza, je koza okozlená pouze v rámci čistokrevné 
plemenitby v období mezi 1. 9. 2018 a 31. 8. 2020. 
 
Administrátor dotace: 
Svaz chovatelů ovcí a koz z.s., Ptašínského 308/5, 602 00 Brno (dále jen „SCHOK“) 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žadatel uplatní individuální požadavek SCHOK. SCHOK podá souhrnnou žádost 
s tabulkami č. 1, 2 a 3 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části  
B těchto Zásad, po ověření oprávněnosti požadavků u VÚŽV. VÚŽV předá všechny 
žádosti v požadovaném termínu na MZe. Podrobný postup a závazné termíny pro 
předávání žádostí jsou uvedeny v části A těchto Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace  

6.1.8 

STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ 
 
Účel podpory: 
Udržování jedinců plemene starokladrubský kůň v zemském chovu. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné 
Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat.  
 
Kategorie zvířat a maximální výše dotace: 

6.1.8.a 

plemenná klisna starokladrubského koně, která se 
ohřebila v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 po 
hřebci shodného plemene uznaném Radou plemenné 
knihy jako genetický zdroj nebo byla po úspěšně 
vykonaných výkonnostních zkouškách v tomtéž roce 
za genetický zdroj poprvé uznána 

do 12 000,- Kč 
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6.1.8.b 

plemenná klisna starokladrubského koně, která se  
v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 ohřebila  
z připuštění hřebcem starokladrubského koně dle 
alternativního plánu připařování platného pro rok 2019; 
není přitom možné zároveň žádat o dotaci na stejnou 
klisnu dle předchozího odstavce 

do 15 000,- Kč 

6.1.8.c 
starokladrubský hřebec uznaný v roce 2020 jako 
genetický zdroj po úspěšně vykonaných 
výkonnostních zkouškách, vybraný do plemenitby  
a zapsaný v Ústředním registru plemeníků 

do 25 000,- Kč 

 
Pozn.: Alternativní plán připařování pro rok 2020 musí být předem konzultován 
a schválen VÚŽV a zveřejněn vhodným způsobem a v dostatečném časovém 
předstihu před zahájením připouštěcí sezóny starokladrubského koně.   
 
Podmínky poskytnutí dotace:  
• žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata uznaná jako genetický 

zdroj, tj. jedince, kteří jsou takto jednoznačně identifikováni v plemenné knize 
starokladrubského koně; 

• všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň evidovaná 
v ústřední evidenci jako živá zvířata a musí být ve vlastnictví žadatele 
(konečného příjemce dotace) ke dni 30. 9. 2020; 

• ohřebení klisny musí být potvrzeno osobou provádějící označování koní, nebo 
kopií hlášenky o narození hříběte. Abort po 8. měsíci březosti, mrtvě narozené 
hříbě či jeho úhyn před označením musí vlastník zvířete doložit potvrzením  
od veterináře na formuláři, který se nachází na konci části B těchto Zásad;  

• od klisny (hřebce) je k datu, kdy je žádost o dotaci doručena na MZe již odebrán 
a uložen v genobance VÚŽV vzorek genetického materiálu (tj. krev, 
popř. inseminační dávka), doložený předávacím protokolem.  

 
Administrátor dotace: 
Národní hřebčín Kladruby nad Labem s. p. o., č.p.1, 533 14 Kladruby nad Labem 
(dále jen „NH Kladruby“) 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žadatel uplatní individuální požadavek u NH Kladruby nejpozději do 30. 9. 2020. 
Souhrnnou žádost s tabulkami č. 1, 2, 3 a 4 včetně čestných prohlášení a případných 
potvrzení o abortu, mrtvě narozeném nebo uhynulém hříběti, které se nachází na 
konci části B těchto Zásad, podá po ověření oprávněnosti požadavků NH Kladruby  
u VÚŽV. VÚŽV předá všechny žádosti v požadovaném termínu na MZe. Podrobný 
postup a závazné termíny pro předávání žádostí jsou uvedeny v části A těchto 
Zásad. 
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Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace  

6.1.9 

HUCULSKÝ KŮŇ 
 
Účel podpory: 
Udržování jedinců plemene huculský kůň. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné 
Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat.  
 
Kategorie zvířat a maximální výše dotace: 

6.1.9.a 

klisna huculského koně, která se ohřebila v období od 
1. 10. 2018 do 30. 9. 2020 po hřebci shodného 
plemene uznaném jako genetický zdroj nebo byla po 
úspěšných výkonnostních zkouškách typu „A“ v roce 
2020 za genetický zdroj poprvé uznána 

do 14 000,- Kč 

6.1.9.b 

klisna huculského koně, která se ohřebila v období od 
1. 10. 2018 do 30. 9. 2020 po hřebci shodného 
plemene uznaném jako genetický zdroj nebo byla po 
úspěšných výkonnostních zkouškách typu „B“ v roce 
2020 za genetický zdroj poprvé uznána 

do 10 000,- Kč 

6.1.9.c 

hřebec huculského koně, po kterém se v období od  
1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 narodila minimálně  
3 hříbata z klisen uznaných jako genetický zdroj,  
a koeficient příbuznosti těchto hříbat nepřekročil 
hodnotu F(x) = 4,5 

do 14 000,- Kč 

 
Podmínky poskytnutí dotace: 
• žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata uznaná jako genetický 

zdroj, tj. jedince, kteří jsou takto jednoznačně identifikováni v plemenné knize 
huculského koně; 

• všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň evidovaná 
v ústřední evidenci jako živá zvířata a musí být ve vlastnictví žadatele 
(konečného příjemce dotace) ke dni 30. 9. 2020; 

• ohřebení klisny musí být potvrzeno osobou provádějící označování koní, nebo 
kopií hlášenky o narození hříběte. Abort po 8. měsíci březosti, mrtvě narozené 
hříbě či jeho úhyn před označením musí vlastník zvířete doložit potvrzením  
od veterináře na formuláři, který se nachází na konci části B těchto Zásad;  

• od klisny (hřebce) je k datu, kdy je žádost o dotaci doručena na MZe již odebrán 
a uložen vzorek genetického materiálu (tj. krev, případně inseminační dávka) 
v genobance VÚŽV. 
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Administrátor dotace: 
Asociace chovatelů huculského koně, z.s., Pražská 607, 530 02 Pardubice (dále jen 
„ACHHK“) 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žadatel uplatní individuální požadavek u ACHHK. ACHHK předloží po ověření 
oprávněnosti požadavků souhrnnou žádost s tabulkami č. 1, 2, 3 a 4 včetně čestných 
prohlášení a případných potvrzení o abortu, mrtvě narozeném nebo uhynulém hříběti, 
které se nachází na konci části B těchto Zásad, do VÚŽV. VÚŽV předá všechny 
žádosti v požadovaném termínu na MZe. Podrobný postup a závazné termíny 
pro předávání žádostí jsou uvedeny v části A těchto Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace  

6.1.10 

SLEZSKÝ NORIK 
 
Účel podpory: 
Udržování jedinců plemene slezský norik. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné 
Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat.  
 
Kategorie zvířat a maximální výše dotace: 

6.1.10.a 

klisna slezského norika, která se ohřebila v období od 
1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 po hřebci shodného 
plemene uznaném jako genetický zdroj, nebo byla po 
úspěšně vykonaných výkonnostních zkouškách v roce 
minulém za genetický zdroj nově uznána (pouze pro 
klisny, které v roce vykonání zkoušek výkonnosti 
dovršily věku čtyř a více let) 

do 12 000,- Kč 

6.1.10.b 

klisna slezského norika, která se ohřebila v období od 
1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 z připuštění hřebcem 
slezského norika dle alternativního plánu připařování 
platného pro rok 2019. Není přitom možné zároveň 
žádat o dotaci na stejnou klisnu dle předchozího 
odstavce 

do 15 000,- Kč 

6.1.10.c 

každý ze tří hřebců slezského norika, kteří se 
v období od 1. 9. 2019 do 15. 10. 2020 umístili 
nejlépe ve výkonnostních zkouškách v rámci svého 
plemene, jsou zapsáni v Ústředním registru 
plemeníků a byli vybráni do plemenitby 

do 25 000,- Kč 
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Pozn.: Alternativní plán připařování pro rok 2020 musí být předem konzultován 
a schválen VÚŽV a zveřejněn vhodným způsobem a v dostatečném časovém 
předstihu před zahájením připouštěcí sezóny plemene slezský norik.  
 
Podmínky poskytnutí dotace: 
• žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata uznaná jako genetický 

zdroj tj. jedince, kteří jsou takto jednoznačně identifikováni v plemenné knize 
slezského norika; 

• všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň evidovaná 
v ústřední evidenci jako živá zvířata a musí být ve vlastnictví žadatele 
(konečného příjemce dotace) ke dni 30. 9. 2020; 

• ohřebení klisny musí být potvrzeno osobou provádějící označování koní,  
nebo kopií hlášenky o narození hříběte. Abort po 8. měsíci březosti, mrtvě 
narozené hříbě či jeho úhyn před označením musí vlastník zvířete doložit 
potvrzením od veterináře na formuláři, který se nachází na konci části B těchto 
Zásad;  

• od klisny (hřebce) je k datu, kdy je žádost o dotaci doručena na MZe již odebrán 
a uložen vzorek genetického materiálu (tj. krev, případně inseminační dávka) 
v genobance VÚŽV; 

• u všech zvířat, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň provedena 
genetická analýza na SNP markerech;  

• Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s VÚŽV a Asociací svazů chovatelů koní 
České republiky, z.s. vyhodnotí před vyplacením dotací celkové výsledky analýzy 
příměsí genů norického plemene v populaci slezského norika zařazeného  
do genetických zdrojů ČR. Jedinci koní, kteří nebudou splňovat kritéria uvedená 
v Metodice uchování genetického zdroje zvířat pro plemeno slezský norik, 
nebudou podle těchto Zásad způsobilí k dotaci. 

 
Administrátor dotace: 
Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z.s., U Hřebčince 479, Písek 397 01 
(dále jen „ASCHK“) 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žadatel uplatní individuální požadavek u ASCHK. ASCHK podá po ověření 
oprávněnosti požadavků souhrnnou žádost s tabulkami č. 1, 2, 3 a 4 včetně čestných 
prohlášení a případných potvrzení o abortu, mrtvě narozeném nebo uhynulém hříběti, 
které se nachází na konci části B těchto Zásad, u VÚŽV. VÚŽV předá všechny 
žádosti v požadovaném termínu na MZe. Podrobný postup a závazné termíny 
pro předávání žádostí jsou uvedeny v části A těchto Zásad.  
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace  

6.1.11 

ČESKOMORAVSKÝ BELGICKÝ KŮŇ 
 
Účel podpory: 
Udržování jedinců plemene českomoravský belgický kůň. 
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Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné 
Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat. 
 
Kategorie zvířat a maximální výše dotace: 

6.1.11.a 

klisna českomoravského belgického koně (dále jen 
ČMB), která se ohřebila v období od 1. 10. 2019  
do 30. 9. 2020 po hřebci shodného plemene 
uznaném jako genetický zdroj, nebo byla po úspěšně 
vykonaných výkonnostních zkouškách v roce 
minulém za genetický zdroj poprvé uznána (pouze 
pro klisny, které v roce vykonání zkoušek výkonnosti 
dovršily věku čtyř a více let) 

do 12 000,- Kč 

6.1.11.b 

klisna ČMB, která se ohřebila v období  
od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 z připuštění hřebcem 
ČMB dle alternativního plánu připařování platného 
pro rok 2019. Není přitom možné zároveň žádat  
o dotaci na stejnou klisnu dle předchozího odstavce 

do 15 000,- Kč 

6.1.11.c 

každý ze tří hřebců ČMB, kteří se v období  
od 1. 9. 2019 do 15. 10. 2020 umístili nejlépe  
ve výkonnostních zkouškách v rámci svého plemene, 
byli vybráni do plemenitby, jsou zapsáni v Ústředním 
registru plemeníků 

do 25 000,- Kč 

 
Pozn.: Alternativní plán připařování pro rok 2020 musí být předem konzultován 
a schválen VÚŽV a zveřejněn vhodným způsobem a v dostatečném časovém 
předstihu před zahájením připouštěcí sezóny plemene českomoravský belgický kůň. 
 
Podmínky poskytnutí dotace: 
• žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata uznaná jako genetický 

zdroj, tj. jedince, kteří jsou takto jednoznačně identifikováni v plemenné knize 
českomoravského belgického koně; 

• všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň evidovaná 
v ústřední evidenci jako živá zvířata a musí být ve vlastnictví žadatele 
(konečného příjemce dotace) ke dni 30. 9. 2020; 

• ohřebení klisny musí být potvrzeno osobou provádějící označování koní,  
nebo kopií hlášenky o narození hříběte. Abort po 8. měsíci březosti, mrtvě 
narozené hříbě či jeho úhyn před označením musí vlastník zvířete doložit 
potvrzením od veterináře na formuláři, který se nachází na konci části B těchto 
Zásad;  

• od klisny (hřebce) je k datu, kdy je žádost o dotaci doručena na MZe již odebrán 
a uložen vzorek genetického materiálu (tj. krev, případně inseminační dávka) 
v genobance VÚŽV. 

 
Administrátor dotace: 
Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z.s., U Hřebčince 479, Písek 397 01 
(dále jen „ASCHK“) 
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Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žadatel uplatní individuální požadavek u ASCHK. ASCHK podá po ověření 
oprávněnosti požadavků souhrnnou žádost s tabulkami č. 1, 2, 3 a 4 včetně čestných 
prohlášení a případných potvrzení o abortu, mrtvě narozeném nebo uhynulém hříběti, 
které se nachází na konci části B těchto Zásad, u VÚŽV. VÚŽV předá všechny 
žádosti v požadovaném termínu na MZe. Podrobný postup a závazné termíny 
pro předávání žádostí jsou uvedeny v části A těchto Zásad.  
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace  

6.1.12 

ČESKÁ SLEPICE ZLATÁ KROPENATÁ 
 
Účel podpory: 
Udržování jedinců drůbeže plemene česká slepice zlatá kropenatá. 
 
Subjekt: 
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné 
Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat.  
 
Kategorie zvířat a maximální výše dotace: 

6.1.12.a dospělá drůbež zařazená do kmenových 
hejn do 600,- Kč na jeden kus 

 
Podmínky poskytnutí dotace: 
• žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata uznaná jako genetický 

zdroj, tj. jedince, kteří jsou takto jednoznačně identifikováni v plemenné knize 
drůbeže vedené u Českého svazu chovatelů, z.s.; 

• všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň ve vlastnictví 
žadatele (konečného příjemce dotace) ke dni 31. 8. 2020; 

• maximální rozsah kmenového hejna je jeden kohout a devět slepic; počet 
chovaných hejn není omezen. 

 
Administrátor dotace: 
Český svaz chovatelů, z.s., Maškova 1646/3, 182 53 Praha 8 (dále jen „ČSCH“) 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žadatel uplatní individuální požadavek u ČSCH nejpozději do 31. 8. 2020, který 
po ověření oprávněnosti požadavků podá souhrnnou žádost s tabulkami č. 1, 2 
a 3 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části B těchto Zásad, 
u VÚŽV. VÚŽV předá všechny žádosti v požadovaném termínu na MZe. Podrobný 
postup a závazné termíny pro předávání žádostí jsou uvedeny v části A těchto 
Zásad. 
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Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace  

6.1.13 

ČESKÁ HUSA 
 
Účel podpory: 
Udržování jedinců drůbeže plemene česká husa. 
 
Subjekt: 
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné 
Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat.  
 
Kategorie zvířat a maximální výše dotace: 

6.1.13.a dospělá drůbež do 800,- Kč na jeden kus 
 
Podmínky poskytnutí dotace: 
• žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata uznaná jako genetický 

zdroj, tj. jedince, kteří jsou takto jednoznačně identifikováni v plemenné knize 
drůbeže vedené u Českého svazu chovatelů, z.s.; 

• všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň ve vlastnictví 
žadatele (konečného příjemce dotace) ke dni 31. 8. 2020. 
 

Administrátor dotace: 
Český svaz chovatelů, z.s., Maškova 1646/3, 182 53 Praha 8 (dále jen „ČSCH“) 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žadatel uplatní individuální požadavek u ČSCH nejpozději do 31. 8. 2020, který 
po ověření oprávněnosti požadavků podá souhrnnou žádost s tabulkami č. 1, 2 a 3 
včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části B těchto Zásad, u VÚŽV. 
VÚŽV předá všechny žádosti v požadovaném termínu na MZe. Podrobný postup  
a závazné termíny pro předávání žádostí jsou uvedeny v části A těchto Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace  

6.1.14 

KRÁLÍCI 

 
Účel podpory: 
Udržování jedinců genetických zdrojů králíků, plemen: moravský modrý, český albín, 
český luštič, moravský bílý hnědooký, český strakáč barevný ráz (genotyp) černý, 
český červený, český černopesíkatý. 
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Subjekt: 
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné 
Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat.  
 
Kategorie zvířat a maximální výše dotace: 

6.1.14.a dospělý kus plemene moravský modrý 

do 500,- Kč na kus 

6.1.14.b dospělý kus plemene český albín 
6.1.14.c dospělý kus plemene český luštič 
6.1.14.d dospělý kus plemene moravský bílý hnědooký 

6.1.14.e dospělý kus plemene český strakáč barevný ráz 
(genotyp) černý 

6.1.14.f dospělý kus plemene český červený 
6.1.14.g dospělý kus plemene český černopesíkatý 

 
Podmínky poskytnutí dotace: 
• žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata uznaná jako genetický 

zdroj, tj. jedince, kteří jsou takto jednoznačně identifikováni v plemenné knize 
vedené u Českého svazu chovatelů, z.s.; 

• všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň ve vlastnictví 
žadatele (konečného příjemce dotace) ke dni 31. 8. 2020. 

 
Administrátor dotace: 
Český svaz chovatelů, z.s., Maškova 1646/3, 182 53 Praha 8 (dále jen „ČSCH“) 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žadatel uplatní individuální požadavek u ČSCH nejpozději do 31. 8. 2020, který po 
ověření oprávněnosti požadavků podá souhrnnou žádost s tabulkami č. 1, 2 a 3 
včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části B těchto Zásad, u VÚŽV. 
VÚŽV předá všechny žádosti v požadovaném termínu na MZe. Podrobný postup  
a závazné termíny pro předávání žádostí jsou uvedeny v části A těchto Zásad. 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace  

6.1.15 

NUTRIE 
 
Účel podpory: 
Udržování jedinců genetických zdrojů nutrií populací: přeštická vícebarevná nutrie, 
stříbrná nutrie a standardní nutrie českého typu. 
 
Subjekt: 
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné 
Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat. 
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Kategorie zvířat a maximální výše dotace: 

6.1.15.a 
dospělý kus plemene přeštická vícebarevná 
nutrie označený podle Metodiky a zařazený 
do kontroly užitkovosti 

do 800,- Kč na kus 

6.1.15.b 
dospělý kus plemene stříbrná nutrie 
označený podle Metodiky a zařazený do 
kontroly užitkovosti 

do 600,- Kč na kus 

6.1.15.c 
dospělý kus plemene standardní nutrie 
českého typu označený podle Metodiky  
a zařazený do kontroly užitkovosti 

 
Podmínky poskytnutí dotace: 
• žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata uznaná jako genetický 

zdroj, tj. jedince, kteří jsou takto jednoznačně identifikováni v předmětné 
plemenné knize vedené u VÚŽV; 

• všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň ve vlastnictví 
žadatele (konečného příjemce dotace) ke dni 31. 8. 2020. 

 
Administrátor dotace: 
Spolek chovatelů nutrií, č.p. 24, 582 22 Dlouhá Ves (dále jen Spolek chovatelů nutrií“) 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žadatel uplatní individuální požadavek u Spolku chovatelů nutrií, který po ověření 
oprávněnosti požadavků podá souhrnnou žádost s tabulkami č. 1, 2 a 3 včetně 
čestných prohlášení, které se nachází na konci části B těchto Zásad, u VÚŽV. VÚŽV 
předá všechny žádosti v požadovaném termínu na MZe. Podrobný postup a závazné 
termíny pro předávání žádostí jsou uvedeny v části A těchto Zásad. 
 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace  

6.1.16 

RYBY 
 
Účel podpory: 
Udržování genetických zdrojů ryb – kmenových hejn po 120 ks ryb vyjmenovaných 
druhů, populací a linií. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné 
Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat.  
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Kategorie ryb a maximální výše dotace: 

6.1.16.a 

chov kmenového hejna kapra obecného (Žďárský 
lysec Žď-L, Žďárský šupináč Žď-Š, Jihočeský kapr 
šupinatý C 73, Mariánskolázeňský kapr šupinatý 
ML, Milevský lysec MV, Jihočeský lysec BV, Telčský 
lysec Te, Pohořelický lysec PL, Třeboňský šupináč 
TŠ, C 434 a C 435) 

do 120 000,- Kč 

6.1.16.b chov kmenového hejna pstruha duhového (PdM, 
PdD 66, PdD 75) do 250 000,- Kč 

6.1.16.c chov kmenového hejna pstruha obecného f.potoční 
(Šumavská a Tepelská populace) do 200 000,- Kč 

6.1.16.d 
chov kmenového hejna lína obecného (linie: Modrá, 
Vodňanská, Táborská, Mariánskolázeňská, 
Velkomeziříčská, Hlubocká, Kožený 92) 

do 100 000,- Kč 

6.1.16.e chov kmenového hejna sumce velkého (Vodňanský 
a Hodonínský) 

do 150 000,- Kč 
6.1.16.f chov kmenového hejna síha marény (čistý druh) 

6.1.16.g chov kmenového hejna síha peledě (čistý druh) 

6.1.16.h chov kmenového hejna jesetera malého (čistý druh) 

6.1.16.ch chov kmenového hejna vyzy velké (čistý druh) 
 
Podmínky poskytnutí dotace: 
• žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na ryby v kmenových hejnech, která 

jsou uznaná jako genetický zdroj a jejichž evidence je vedena u Rybářského 
sdružení České republiky; 

• všechna kmenová hejna ryb, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň 
ve vlastnictví žadatele (konečného příjemce dotace) ke dni 30. 6. 2020. 

 
Administrátor dotace: 
Rybářské sdružení České republiky, Lidická tř. 2156/108a, 370 01 České Budějovice 
(dále jen „RSČR“) 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žadatelé doručí individuální požadavky do 30. 6. 2020 RSČR, které po projednání 
a schválení Šlechtitelskou radou pro chov ryb RSČR a po potvrzení Jihočeskou 
univerzitou v Českých Budějovicích, Fakultou rybářství a ochrany vod zpracuje a podá 
souhrnnou žádost, tj. tabulky č. 1, 3, 5 a 6 včetně čestných prohlášení, které se 
nachází na konci části B těchto Zásad, do VÚŽV. VÚŽV předá všechny žádosti 
v požadovaném termínu na MZe. Podrobný postup a závazné termíny pro předávání 
žádostí jsou uvedeny v části A těchto Zásad. 
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Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace  

6.1.17 

VČELY 
 
Účel podpory: 
Udržování genetického zdroje – včelích matek včely medonosné kraňské. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné 
Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat.  
 
Kategorie včel a maximální výše dotace: 

6.1.17.a plemenná včelí matka podrobená kontrole užitkovosti, 
včetně testů na dcerách do 4 500,- Kč 

6.1.17.b plemenná včelí matka určená dle metodiky jako zdroj 
trubců do 1 500,- Kč 

6.1.17.c plemenná včelí matka, jejíž dcery byly podrobeny 
testům podle metodiky Národního programu zvířat do 800,- Kč 

6.1.17.d inseminovaná plemenná včelí matka odchovaná 
v roce 2020, usazená ve vlastním chovu do 600,- Kč 

6.1.17.e plemenná včelí matka odchovaná v roce 2020, 
usazená ve vlastním chovu do 400,- Kč 

 
Podmínky poskytnutí dotace: 
• žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata uznaná jako genetický 

zdroj, tj. jedince, kteří jsou takto jednoznačně identifikováni v rámci plemenářské 
evidence vedené u Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o.; 

• všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň ve vlastnictví 
žadatele (konečného příjemce dotace) ke dni 30. 9. 2020; 

• každá včelí matka může být zařazena pouze do jedné z výše uvedených 
kategorií; na včelstva těchto matek nemůže být čerpána dotace z jiných 
dotačních programů (1. D. dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotací na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,  
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů) a podpor kofinancovaných 
z prostředků EU. 

Administrátor dotace: 
Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., Dol 94, 252 66 Libčice nad Vltavou (dále jen 
„VÚVč“) 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
VÚVč podá souhrnnou žádost s tabulkami č. 1 a 7 včetně čestných prohlášení, které 
se nachází na konci části B těchto Zásad, u VÚŽV. VÚŽV předá všechny žádosti 
v požadovaném termínu na MZe. Podrobný postup a závazné termíny pro předávání 
žádostí jsou uvedeny v části A těchto Zásad.  
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Podprogram 6.1 - Formuláře 

TABULKA Č. 1 

Evidenční štítek podacího místa MZe 

 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace 

Název předmětu dotace 

 

 

 

Administrátor - žadatel 

Název právnické osoby podle 
obchodního rejstříku, registru, 
apod. 

 

IČ  

DIČ  

Tituly, jméno a příjmení osoby 
oprávněné jednat jménem 
administrátora (statutární 
zástupce) 

 

 

Adresa sídla administrátora - žadatele a kontakty 

Obec (město)  

Městská část   

Ulice  

Číslo domovní/ orientační  

PSČ  

Telefon  

Fax  

Emailová adresa  
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správce daně (Finanční úřad)  

plátce DPH* ANO - NE 

Adresa pro doručování (vyplňte pouze, pokud se liší od adresy sídla) 

Obec (město)  

Městská část  

Ulice  

Číslo domovní/orientační  

PSČ  

 

Bankovní spojení administrátora - žadatele 

Název banky  

Číslo účtu žadatele/ kód banky  

 

Celkem požadovaná částka 
(Kč) 

 

 

Datum, podpis a razítko administrátora 
– žadatele (statutární zástupce) 

Datum přijetí a číslo jednací určené osoby 
(VÚŽV) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Nehodící se škrtněte. 
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TABULKA Č. 2 

Kód předmětu dotace:  

Název předmětu dotace:  

Kategorie zvířat k podpoře 
(např. 6.1.1.a ) 

Počet 
zvířat 

Sazba dle 
Zásad 2020 

(Kč) 
Požadovaná dotace 

(Kč) 

    

    

    

    

    

Celkem požadavek (Kč)  
 
Čestné prohlášení 
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti včetně tabulek jsou úplné a pravdivé, 
že jsem neobdržel v příslušném roce na činnost nebo na předmět, pro který je požadována 
dotace úvěr s podporou PGRLF nebo dotaci či finanční příspěvek z jiných rozpočtových 
kapitol státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU nebo dotaci z rozpočtu územního 
samosprávného celku. 
Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu, není subjektem, se kterým bylo 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. 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. 
Prohlašuji, že nejsem podnikem v obtížích ve smyslu článku 2 odst. 14 nařízení Komise 
(EU) č. 702/20144, resp. článku 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/20145, resp. bodu 
(35) odst. 15 pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví  
a ve venkovských oblastech na období 2014 až 20206. 
Prohlašuji, že vůči mně není v současné době vystaven dosud nesplacený inkasní příkaz 
v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní  
a neslučitelnou s vnitřním trhem EU. 
Jsem si vědom právních následků, které v důsledku nepravdivých a neúplných informací 
mohou nastat. Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se Zásadami, 
kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání 
genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2020. 
 
 
 
 

 
4 Úř. věst. L 193, 1.7.2014, s. 1. 
5 Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1. 
6 Úř. věst. C 204, 1.7.2014, s. 1. 
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Datum a podpis administrátora - žadatele:       Otisk razítka administrátora - žadatele                                        
(statutárního zástupce) 
 
 
 

 

Vyplní určená osoba (VÚŽV) 

Pokud je žadatelem určená osoba, tuto část nevyplňuje. 

Žádost doporučuji* ANO - NE 

Důvod v případě nedoporučení: 
 

Datum a podpis koordinátora Národního 
programu zvířat:                                              
 

Otisk razítka určené osoby 

 
* Nehodící se škrtněte. 
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TABULKA Č. 3     Seznam prověřených individuálních požadavků od žadatelů (vlastníků zvířat) 

Kód předmětu dotace Název předmětu dotace (druh nebo plemeno) Kategorie zvířat k podpoře (např. 6.1.1.a ) 

   
 

Žadatel o dotaci (vlastník zvířat) Adresa Bankovní spojení Dotace 

jméno FO/ 
název PO 

IČ/RČ registrační 
číslo NP 

obec 
(město) 

ulice č.p. PSČ banka číslo účtu počet 
zvířat 

sazba 
(Kč) 

celkem 
(Kč) 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Celkem (Kč)    
 
List seznamu/celkem počet listů:     Podpis a razítko administrátora - žadatele dotace (na posledním listu): 
 
Povinná příloha:  
Seznam zvířat u chovatelů podle PK (elektronicky) ve formátu .xls podle požadavků specifikovaných v rámci kooperační smlouvy s VÚŽV. 
 
Poznámka: Tabulku je nutné zhotovit pro každou kategorii zvířat k podpoře zvlášť (např. jednotlivá plemena králíků, u skotu jednotlivé kategorie 
krav, jalovice, plemenní býci, atd.) a dodat spolu se žádostí také ve formě elektronické. 
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TABULKA Č. 4  -  Seznam koní, na které je žádána dotace 

Kód předmětu dotace:  

Název předmětu dotace:  

Kategorie zvířat:  

 

jméno 
žadatele 

jméno 
koně 

IČ 
koně 

datum 
ohřebení/ 

výk. 
zkoušky 

* 

identifikace 
otce 

pohlaví 
hříběte 

Číslo 
hříběte poznámka 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
* ohřebení u klisen, vykonání výkonnostních zkoušek u mladých klisen a hřebců 

List seznamu/ celkem počet listů:         
Datum, podpis a razítko statutárního zástupce administrátora - žadatele:  
(na posledním listu) 
Poznámka: Tabulku je nutné zhotovit pro každou kategorii zvířat v rámci předmětu 
dotace zvlášť (např. klisny ohřebené a nově zařazené, klisny v alternativním 
připařování, hřebci atd.) a dodat spolu se žádostí také ve formě elektronické. 
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TABULKA Č. 5  -  Vyplní Rybářské sdružení 

Kód předmětu dotace: 6.1.16 

Název předmětu dotace: RYBY 

 

Druh (plemeno/linie) 
Počet 

kmenových 
hejn 

Sazba dle 
Zásad 2020 

(Kč) 
Požadovaná 
dotace (Kč) 

Kapr obecný    
Pstruh duhový    
Pstruh obecný f. potoční    
Lín obecný    
Sumec velký    
Síh maréna    
Síh peleď    
Jeseter malý    
Vyza velká    
Celkem požadavek (Kč)  
 
Čestné prohlášení 
 
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti včetně tabulek jsou úplné a pravdivé, 
že jsem neobdržel v příslušném roce na činnost nebo na předmět, pro který je požadována 
dotace úvěr s podporou PGRLF nebo dotaci či finanční příspěvek z jiných rozpočtových 
kapitol státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU nebo dotaci z rozpočtu územního 
samosprávného celku. 
 
Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu, není subjektem, se kterým bylo 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. 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. 
 
Prohlašuji, že nejsem podnikem v obtížích ve smyslu pokynů Společenství pro státní 
podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích7  
 
Prohlašuji, že vůči mně není v současné době vystaven dosud nesplacený inkasní příkaz  
v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní  
a neslučitelnou s vnitřním trhem EU. 
 
Jsem si vědom právních následků, které v důsledku nepravdivých a neúplných informací 
mohou nastat. Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se Zásadami, 
kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání 

 
7 Úř. věst. C 249,31.7.2014, s. 1. 
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genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2020. 
 
 
Datum a podpis:                                                                           Otisk razítka RSČR 
(statutární zástupce RSČR)     
 
 
                                                  

Vyplní garant za druh nebo plemeno zvířete (Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod) 

Žádost BYLA – NEBYLA* doporučená Šlechtitelskou radou pro chov ryb 
Rybářského sdružení České republiky. 
 
Žádost JE – NENÍ* v souladu s Metodikou uchování genetického zdroje v rámci 
Národního programu zvířat. 

 
Datum a podpis garanta:                                                                Otisk razítka 
 
 
 
 

Vyplní určená osoba (VÚŽV)  

Žádost doporučuji* ANO - NE 

Důvod v případě nedoporučení: 
 

Datum a podpis koordinátora Národního 
programu zvířat:                                              
 

Otisk razítka určené osoby 

 

 
* Nehodící se škrtněte. 
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TABULKA Č. 6  -  Vyplní Rybářské sdružení 

Kód předmětu dotace: 6.1.16 

Název předmětu dotace: RYBY 

 

Chovatel Kapr 
obecný 

Pstruh 
duhový 

Pstruh 
obecný 

Lín 
obecný 

Sumec 
velký 

Síh 
maréna 

Síh 
peleď 

Jeseter 
malý 

Vyza 
velká Celkem 

 počet hejn            
částka (Kč)           

 počet hejn            
částka (Kč)           

 počet hejn            
částka (Kč)           

 počet hejn            
částka (Kč)           

 počet hejn            
částka (Kč)           

 počet hejn            
částka (Kč)           

 počet hejn            
částka (Kč)           

 počet hejn            
částka (Kč)           

 počet hejn            
částka (Kč)           

 počet hejn            
částka (Kč)           

 počet hejn            
částka (Kč)           

 počet hejn            
částka (Kč)           

Celkem počet kmenových hejn           

Celková částka (Kč)           

 
 
Datum, podpis a razítko koordinátora Národního programu zvířat:        Datum, podpis a razítko RSČR: 
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TABULKA Č. 7  -  Vyplní Výzkumný ústav včelařský 

Kód předmětu dotace: 6.1.17 

Název předmětu dotace: VČELY 

 

Oblastní chov IČ Registrační 
číslo NP 

Kategorie matky 
    a          b         c           d          e 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

Celkem matek      
Sazba 4500 1500 800 600 400 
Požadavek (Kč)      

Celkem požadavek (Kč)  

 
Čestné prohlášení 
 
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti včetně tabulek jsou úplné a pravdivé, že 
jsem neobdržel v příslušném roce na činnost nebo na předmět, pro který je požadována 
dotace úvěr s podporou PGRLF nebo dotaci či finanční příspěvek z jiných rozpočtových 
kapitol státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU nebo dotaci z rozpočtu územního 
samosprávného celku. 
 
Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu, není subjektem, se kterým bylo 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. 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. 
 
Prohlašuji, že nejsem podnikem v obtížích ve smyslu článku 2 odst. 14 nařízení Komise (EU) 
č. 702/20148, resp. článku 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/20149, resp. bodu (35) 

 
8  Úř. věst. L 193, 1.7.2014, s. 1. 
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odst. 15 pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví  
a ve venkovských oblastech na období 2014 až 202010. 
 
Prohlašuji, že vůči mně není v současné době vystaven dosud nesplacený inkasní příkaz 
v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a 
neslučitelnou s vnitřním trhem EU. 
 
Jsem si vědom právních následků, které v důsledku nepravdivých a neúplných informací 
mohou nastat. Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se Zásadami, 
kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání 
genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2020. 
 
 
Datum a podpis VÚVč                                                             Otisk razítka VÚVč 
(statutárního zástupce)                                                                        
 
 
 
 
 
 

Vyplní určená osoba (VÚŽV) 

Žádost doporučuji* ANO - NE 

Důvod v případě nedoporučení: 
 

Datum a podpis koordinátora Národního 
programu zvířat:                                              
 

Otisk razítka určené osoby 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1. 
10 Úř. věst. C 204, 1.7.2014, s. 1. 
 
* Nehodící se škrtněte. 
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Čestné prohlášení pro právnické osoby 
 
 
Žadatel na základě znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů,  
 
čestně prohlašuje, že: 
 

1. dle § 14, odstavce 3, písmena e), bodu 2 zákona 
 

             neexistují osoby s podílem v osobě žadatele* 
 

             existují osoby s podílem v osobě žadatele* 
 

(informaci o identifikaci osob s podílem v této právnické osobě, doloží 
dle platného znění zákona č. 218/2000 Sb.) 
 

2. dle § 14, odstavce 3, písmena e), bodu 3 zákona 
 

             neexistují osoby, v nichž má (žadatel) podíl* 
 
             existují osoby, v nichž má (žadatel) podíl* 
 

(informaci o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu, 
doloží dle platného znění zákona č. 218/2000 Sb.) 

 
 

V  Dne   Podpis statutárního 
orgánu (PO) 

Otisk razítka 
administrátora 
 

       
       
V  Dne     
       
Ověřil a převzal       
       
       
 
 
Poznámka: Vyplňuje pouze PO! 
      * Označte příslušnou variantu. 
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Potvrzení zřizovatele pro příspěvkové organizace 
 
 

Potvrzuji, že žadateli11 o dotaci  
 
Identifikační číslo (IČO):  

 
 
na dotační program 
 
Kód a název dotačního 
programu 

 

 
 
nebyl vyplacen finanční příspěvek v roce 2020 na stejný předmět činnosti, na kterou 
si žadatel žádá v rámci Zásad, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona  
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky 
pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu  
a zemědělství pro rok 2020. 
 
 
 
 

 
 

V  …………………………………………………. 
 
Dne ………………………………………………. 
 
Razítko, podpis* ………………………………… 
zřizovatele příslušné příspěvkové organizace 
 
* Potvrzuji, správnost uvedených údajů žadatele. 

 
 
 
 
 
 

V 
 

Dne 
 

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

 
Otisk razítka žadatele 

   

   

 
11 Vyplňuje pouze žadatel o dotaci, který je příspěvkovou organizací, a který je 
zároveň konečným příjemcem dotace. 
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Čestné prohlášení (o střetu zájmů) 
 

Čestné prohlášení – vyplňuje pouze právnická osoba – obchodní společnost 
 
 
Žadatel na základě znění § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, 
 
 
čestně prohlašuje, že: 
 
 

  není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 
písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí 
jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím 
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 
obchodní společnosti * 

 
  je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná 
osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti * 

  
 
 
 

Případné změny výše uvedených skutečností neprodleně oznámím poskytovateli 
dotace. 
 
 
 

Poznámka:  

* Označte příslušnou variantu 
 
 
 
 
 

V 
 

Dne 
 

Jméno(a), příjmení a podpis(y) 
statutárního orgánu (PO) 

 
Otisk razítka žadatele 
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Veterinární vyšetření – potvrzení o zmetání klisny, úhynu nebo utracení hříběte 

Vyšetřované zvíře (klisna / hříbě)  

Plemeno  

Datum zmetání/ úhynu/ utracení 
hříběte  

Matka hříběte (jméno a evidenční č.)  

Otec hříběte (jméno a evidenční č.)  

Vlastník zvířete (jméno a adresa)  

 
Sdělení veterinárního lékaře: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V                          Datum:                               Podpis veterinárního lékaře: 
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Část C. 
 

Podprogram 6.2 – Podpora genetických zdrojů rostlin  
 

Účel: 
Shromažďování, dokumentace, hodnocení a konzervace genetických zdrojů 
vybraných druhů rostlin a poskytování vzorků genetických zdrojů uživatelům 
v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin 
a agrobiodiverzity, jehož koordinaci zajišťuje v souladu se zákonem č. 148/2003 Sb., 
VÚRV jako pověřená osoba. U této dotace je možno v Rozhodnutí stanovit, 
že dotace bude poskytnuta formou záloh ke krytí dílčího plnění úkolu.  
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace  

6.2.1 

CHMEL 
 
Účel podpory: 
Uchování, hodnocení a využívání genofondové kolekce chmele. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu rostlin, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, 
platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu rostlin.  
 
Maximální výše dotace:  
• do 100 % způsobilých nákladů na shromažďování, evidenci, hodnocení, 

konzervaci a využívání kolekce chmele, nejvýše do 1 600 000,- Kč.  
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 8, 9 a 10 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části C těchto 
Zásad. 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.2.2 

JETELOVINY A OSTATNÍ PÍCNINY 
 

Účel podpory: 
Uchování a využívání genofondové kolekce jetelovin a ostatních pícnin (s výjimkou 
trav) a garance úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce – v rámci ECPGR  
a přidruženého členství v AEGIS. 
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Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu rostlin, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, 
platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu rostlin.  
 
Maximální výše dotace:  
• do 100 % způsobilých nákladů na shromažďování, evidenci, hodnocení, 

konzervaci a využívání kolekcí jetelovin a ostatních pícnin,  
nejvýše do 2 800 000,- Kč.  

 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 8, 9 a 10 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části C těchto 
Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.2.3 

BRAMBORY 
 
Účel podpory: 
Uchování a využívání genofondové kolekce brambor a garance úkolů vyplývajících 
z mezinárodní spolupráce – v rámci ECPGR a přidruženého členství v AEGIS.  
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu rostlin, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, 
platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu rostlin. 
 
Maximální výše dotace: 
• do 100 % způsobilých nákladů na shromažďování, evidenci, hodnocení, 

konzervaci a využívání kolekce genofondu brambor, nejvýše do 3 100 000,- Kč. 
 

Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 8, 9 a 10 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části C těchto 
Zásad. 
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Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.2.4 

OVOCNÉ DŘEVINY, BOBULOVINY A JAHODY 
 
Účel podpory: 
Uchování a využívání genofondové kolekce ovocných dřevin, bobulovin a jahod 
(s výjimkou meruněk, broskvoní, mandloní, kdouloní a méně běžných druhů  
a dalších doplňkových teplomilných druhů) a garance úkolů vyplývajících 
z mezinárodní spolupráce – v rámci ECPGR a přidruženého členství v AEGIS. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu rostlin, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, 
platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu rostlin.  
 
Maximální výše dotace: 
• do 100 % způsobilých nákladů na shromažďování, evidenci, hodnocení, 

konzervaci a využívání kolekcí genofondu ovocných dřevin, bobulovin a jahod, 
nejvýše do 4 700 000,- Kč. 

 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 8, 9 a 10 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části C těchto 
Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.2.5 

VYBRANÉ OBILNINY 
 
Účel podpory: 
Uchování a využívání genofondové kolekce obilnin – žito, oves, jarní ječmen 
a garance úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce – v rámci ECPGR  
a přidruženého členství v AEGIS. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu rostlin, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, 
platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu rostlin.  
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Maximální výše podpory: 
• do 100 % způsobilých nákladů na shromažďování, evidenci, hodnocení, 

konzervaci a využívání kolekcí genofondu žita, ovsa a jarního ječmene,  
nejvýše do 2 700 000,- Kč. 
 

Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 8, 9 a 10 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části C těchto 
Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.2.6 

TRAVINY 
 
Účel podpory: 
Uchování a využívání genofondové kolekce travin a garance úkolů vyplývajících 
z mezinárodní spolupráce – v rámci ECPGR a přidruženého členství v AEGIS. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu rostlin, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, 
platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu rostlin. 
 
Maximální výše dotace: 
• do 100 % způsobilých nákladů na shromažďování, evidenci, hodnocení, 

konzervaci a využívání kolekcí genofondu travin, nejvýše do 2 800 000,- Kč. 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 8, 9 a 10 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části C těchto 
Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.2.7 

OLEJNINY 
 
Účel podpory: 
Uchování a využívání genofondové kolekce brukvovitých olejnin a máku a garance 
úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce – v rámci ECPGR a přidruženého 
členství v AEGIS. 
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Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu rostlin, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, 
platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu rostlin.  
 
Maximální výše dotace: 
• do 100 % způsobilých nákladů na shromažďování, evidenci, hodnocení, 

konzervaci a využívání kolekcí genofondu brukvovitých olejnin, (zejména řepky 
a hořčice) a máku, nejvýše do 1 500 000,- Kč.  

 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 8, 9 a 10 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části C těchto 
Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.2.8 

PŘADNÉ PLODINY A LUSKOVINY 
 
Účel podpory: 
Uchování a využívání genofondové kolekce přadných plodin a luskovin a garance 
úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce – v rámci ECPGR a přidruženého 
členství v AEGIS. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu rostlin, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, 
platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu rostlin.  
 
Maximální výše dotace: 
• do 100 % způsobilých nákladů na shromažďování, evidenci, hodnocení, 

konzervaci a využívání kolekcí genofondu lnu a konopí, polního hrachu, bobu, 
polních fazolí, sóji, vikve a dalších luskovin, nejvýše do 3 100 000,- Kč. 

 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 8, 9 a 10 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části C těchto 
Zásad. 
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Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.2.9 

EVROPSKÁ RÉVA VINNÁ 
 
Účel podpory: 
Uchování a využívání genofondové kolekce révy vinné z moravské pěstitelské 
oblasti. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu rostlin, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, 
platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu rostlin.  
 
Maximální výše dotace:  
• do 100 % způsobilých nákladů na shromažďování, evidenci, hodnocení, 

konzervaci a využívání kolekce genofondu révy vinné (Vitis vinifera) 
a podnožových rév, nejvýše do 800 000,- Kč. 

 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 8, 9 a 10 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části C těchto 
Zásad. 
 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.2.10 

TEPLOMILNÉ A MÉNĚ ZNÁMÉ OVOCE, RÉVA 
VINNÁ, VYTRVALÉ ZELENINY, VYBRANÉ 
DRUHY KVĚTIN A LÉČIVÝCH ROSTLIN 

 
Účel podpory: 
Uchování a využívání genofondové kolekce teplomilných ovocných dřevin, 
opomíjených ovocných druhů, révy vinné, vytrvalých zelenin, vybraných druhů 
květin, léčivých rostlin a garance úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce – 
v rámci ECPGR a přidruženého členství v AEGIS. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu rostlin, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, 
platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu rostlin. 
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Maximální výše dotace:  
• do 100 % způsobilých nákladů na shromažďování, evidenci, hodnocení, 

konzervaci a využívání kolekcí genofondu meruněk, broskvoní, mandloní, méně 
běžných ovocných druhů, kdouloní, révy vinné (hybridní odrůdy), vytrvalých 
zelenin, vybraných kolekcí květin a léčivých rostlin, nejvýše do 2 800 000,- Kč. 

 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 8, 9 a 10 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části C těchto 
Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.2.11 

OKRASNÉ DŘEVINY A VYBRANÉ DRUHY 
KVĚTIN 

 
Účel podpory: 
Uchování a využívání genofondové kolekce květin a okrasných dřevin. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu rostlin, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, 
platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu rostlin. 
 
Maximální výše dotace:  
• do 100 % způsobilých nákladů na shromažďování, evidenci, hodnocení, 

konzervaci a využívání kolekcí genofondu květin a okrasných dřevin (zejména 
Dahlia, Gladiolus, Tulipa a Rhododendron), nejvýše do 1 600 000,- Kč. 

 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 8, 9 a 10 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části C těchto 
Zásad. 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.2.12 

RÉVA VINNÁ 
 
Účel podpory: 
Uchování a využívání genofondové kolekce révy vinné (zejména z české pěstitelské 
oblasti) a garance úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce – v rámci ECPGR  
a přidruženého členství v AEGIS. 
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Subjekt: 
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu rostlin, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, 
platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu rostlin. 
 
Maximální výše dotace:  
• do 100 % způsobilých nákladů na shromažďování, evidenci, hodnocení, 

konzervaci a využívání kolekcí genofondu révy vinné pro českou vinařskou 
oblast, včetně vybraných klonů, nejvýše do 1 100 000,- Kč. 

 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 8, 9 a 10 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části C těchto 
Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.2.13 

ZELENINY, KOŘENINOVÉ, AROMATICKÉ  
A LÉČIVÉ ROSTLINY 

Účel podpory: 
Uchování a využívání genofondové kolekce genofondu zelenin, kořeninových, 
aromatických a léčivých rostlin a garance úkolů vyplývajících z mezinárodní 
spolupráce – v rámci ECPGR a přidruženého členství v AEGIS. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu rostlin, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, 
platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu rostlin. 
 
Maximální výše dotace:  
• do 100 % způsobilých nákladů na shromažďování, evidenci, hodnocení, 

konzervaci a využívání kolekcí genofondu zelenin čeledi Brassicaceae 
a Cucurbitaceae, papriky, mrkve, salátu, rajského jablíčka, zahradních 
odrůd hrachu a fazolu a dalších zeleninových druhů, kořeninových, aromatických 
a léčivých rostlin včetně Cichorium intybus využívané i jako kávoviny, 
mezinárodní kolekce vegetativně množených druhů rodu Allium, nejvýše do 
6 000 000,- Kč. 

 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 8, 9 a 10 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části C těchto 
Zásad. 
 
 



58 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.2.14 

VYBRANÉ OBILNINY A PSEUDOOBILNINY, 
SLUNEČNICE A ŘEPA 

 
Účel podpory: 
Uchování a využívání genofondové kolekce obilnin (pšenice a plané příbuzné druhy, 
ozimý ječmen, tritikale, proso, bér, čirok, kukuřice), pseudoobilnin (pohanka, 
amarant, quinoa) slunečnice a řepy a garance úkolů vyplývajících z mezinárodní 
spolupráce – v rámci ECPGR a přidruženého členství v AEGIS. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu rostlin, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, 
platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu rostlin. 
 
Maximální výše dotace:  
• do 100 % způsobilých nákladů na shromažďování, evidenci, hodnocení, 

konzervaci a využívání kolekcí genofondu pšenice, ozimého ječmene, tritikale, 
minoritních plodin (proso, bér, čirok, pohanka, amarant, quiona, slunečnice, řepa, 
kukuřice) a planých příbuzných druhů, nejvýše do 3 000 000,- Kč. 

 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 8, 9 a 10 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části C těchto 
Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.2.15 

KOLEKCE RODU IRIS, PAEONIA A 
HEMEROCALLIS (VYBRANÉ GENETICKÉ 
ZDROJE DOMÁCÍHO PŮVODU) 

 
Účel podpory: 
Uchování a využívání genofondové kolekce rodů Iris, Paeonia a Hemerocallis. 
 
Subjekt: 
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu rostlin, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, 
platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu rostlin.  
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Maximální výše dotace:  
• do 100 % způsobilých nákladů na shromažďování, evidenci, hodnocení, 

konzervaci a využívání kolekce vybraných genetických zdrojů rodů Iris, Paeonia 
a Hemerocallis (genetické zdroje domácího původu, včetně kultivarů  
a sběrových materiálů), nejvýše do 250 000,- Kč. 

 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 8, 9 a 10 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části C těchto 
Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.2.16 

KRYOKONZERVACE GENOFONDŮ 
VEGETATIVNĚ MNOŽENÝCH ROSTLIN 

 
Účel podpory: 
Náklady na zajištění bezpečné a dlouhodobé konzervace vybraných vegetativně 
množených druhů rostlin v kryo podmínkách – v návaznosti na konzervaci v polních 
či „in vitro“ kolekcích v rámci Národního programu, včetně některých provozních 
nákladů. Spolupráce s kurátory kolekcí těchto plodin při zajišťování bezpečné 
konzervace (plnění funkce bezpečnostní či základní kolekce) a s kryobankami 
v zahraničí. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu rostlin, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, 
platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu rostlin. 
 
Maximální výše dotace: 
• do 100 % způsobilých nákladů na zajištění služeb a provozu kryobanky, 

v rozsahu požadavků kurátorů příslušných kolekcí vegetativně množených druhů, 
nejvýše do 1 000 000 Kč. 

 
Pozn. Kryobanka existuje v rámci týmu Fyziologie a kryobiologie rostlin, VÚRV. 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 8, 9 a 10 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části C těchto 
Zásad. 
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Podprogram 6.2 – Formuláře 
 

TABULKA Č. 8 

Evidenční štítek podacího místa MZe 

 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace 

Název předmětu dotace 

 

 

 

Žadatel 

Název právnické osoby podle 
obchodního rejstříku, registru, 
apod. 

 

IČ  

DIČ  

Tituly, jméno a příjmení osoby 
oprávněné jednat jménem 
žadatele (statutární zástupce) 

 

 

Adresa sídla žadatele a kontakty 

Obec (město)  

Městská část   

Ulice  

Číslo domovní/ orientační  

PSČ  

Telefon  

Fax  

Emailová adresa  

správce daně (Finanční úřad)  
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plátce DPH* ANO - NE 

Adresa pro doručování (vyplňte pouze, pokud se liší od adresy sídla) 

Obec (město)  

Městská část  

Ulice  

Číslo domovní/orientační  

PSČ  

 

Bankovní spojení žadatele 

Název banky  

Číslo účtu žadatele/ kód banky  

 

Celkem požadovaná částka 
(Kč) 

 

 

Datum, podpis a razítko 
(statutární zástupce žadatele) 

Datum přijetí a číslo jednací pověřené 
osoby (VÚRV) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Nehodící se škrtněte. 
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TABULKA Č. 9 

Kód předmětu dotace:  

Název předmětu dotace:  

Požadovaná dotace celkem (Kč):  

Čestné prohlášení 
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti včetně tabulek jsou úplné a pravdivé, 
že jsem neobdržel v příslušném roce na činnost nebo na předmět, pro který je požadována 
dotace úvěr s podporou PGRLF nebo dotaci či finanční příspěvek z jiných rozpočtových 
kapitol státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU nebo dotaci z rozpočtu územního 
samosprávného celku. 
Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu, není subjektem, se kterým bylo 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. 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. 
Prohlašuji, že nejsem podnikem v obtížích ve smyslu článku 2 odst. 14 nařízení Komise 
(EU) č. 702/201412, resp. článku 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/201413, resp. bodu 
(35) odst. 15 pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví  
a ve venkovských oblastech na období 2014 až 202014. 
Prohlašuji, že vůči mně není v současné době vystaven dosud nesplacený inkasní příkaz 
v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní  
a neslučitelnou s vnitřním trhem EU. 
Jsem si vědom právních následků, které v důsledku nepravdivých a neúplných informací 
mohou nastat. Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se Zásadami, 
kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání 
genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2020. 
 
 
 
 
 
Datum a podpis žadatele:                                                 Otisk razítka žadatele: 
(statutárního zástupce)       
 
      
 
  

 
12 Úř. věst. L 193, 1.7.2014, s. 1. 
13 Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1. 
14 Úř. věst. C 204, 1.7.2014, s. 1. 
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Vyplní pověřená osoba (VÚRV) 

Žádost doporučuji* ANO - NE 

Důvod v případě nedoporučení: 
 

Datum a podpis koordinátora Národního 
programu rostlin:                                              
 
 
 
 
 

Otisk razítka pověřené osoby 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Nehodící se škrtněte. 
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TABULKA Č. 10 - Výše předpokládaných způsobilých nákladů pro rok 2020 

Kód předmětu dotace:  

Název předmětu dotace:  

Požadovaná dotace celkem (Kč):  

 

Typ nákladu15 Předpokládaná čerpaná částka (Kč) 

a) Osobní náklady  

b) Pořízení drobného dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku 

 

c) Služby  

d) Materiál  

e) Cestovné  

f) Specifické náklady  

g) Režijní náklady  

Celkem  

Datum a podpis žadatele:                                                  
 
 
 
 

 
Otisk razítka žadatele: 
(statutárního zástupce)       
 
 
 
 
 

 
15 Seznam uznatelných způsobilých nákladů se nachází v kapitole F. těchto Zásad. 
Jedná se o náklady evidované v účetnictví nebo výdaje evidované v daňové 
evidenci. 
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Čestné prohlášení 
 
Žadatel na základě znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů,  
 
čestně prohlašuje, že: 
 

1. dle § 14, odstavce 3, písmena e), bodu 2 zákona 
 

             neexistují osoby s podílem v osobě žadatele* 
 

             existují osoby s podílem v osobě žadatele* 
 

(informaci o identifikaci osob s podílem v této právnické osobě, doloží 
dle platného znění zákona č. 218/2000 Sb.) 
 

2. dle § 14, odstavce 3, písmena e), bodu 3 zákona 
 

             neexistují osoby, v nichž má (žadatel) podíl* 
 

             existují osoby, v nichž má (žadatel) podíl* 
 

(informaci o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu, 
doloží dle platného znění zákona č. 218/2000 Sb.) 
 
 

V  Dne   Podpis statutárního 
orgánu (PO) 

Otisk razítka 
žadatele 
 

       
       
V  Dne     
       
Ověřil a převzal       
       
       
 
 
 
Poznámka: Vyplňuje pouze PO! 
      * Označte příslušnou variantu. 
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Čestné prohlášení (o střetu zájmů) 
 

Čestné prohlášení – vyplňuje pouze právnická osoba – obchodní společnost 
 
 
Žadatel na základě znění § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, 
 
 
čestně prohlašuje, že: 
 
 

  není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 
písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí 
jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím 
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka  
v obchodní společnosti * 

 
  je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná 
osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti * 

  
 
 
 

Případné změny výše uvedených skutečností neprodleně oznámím poskytovateli 
dotace. 
 
 
 

Poznámka:  

* Označte příslušnou variantu 
 
 
 

V 
 

Dne 
 

Jméno(a), příjmení a podpis(y) 
statutárního orgánu (PO) 

 
Otisk razítka žadatele 
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Část D. 

Podprogram 6.3. – Podpora genetických zdrojů mikroorganismů  
a drobných živočichů hospodářského významu  
 
Účel: 
zachování genetických zdrojů vybraných sbírek mikroorganismů a drobných 
organismů hospodářského významu, významných pro zemědělství a potravinářský 
průmysl a zachování standardů a komparačních organismů pro testování, arbitráže, 
diagnostiku a vývoj diagnostických prostředků a metod v rámci Národního programu 
konzervace a využití genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů 
hospodářského významu, jehož koordinaci v souladu s přijatými mezinárodními 
závazky zajišťuje VÚRV jako pověřená osoba. U této dotace je možno Rozhodnutím 
stanovit, že dotace bude poskytnuta formou záloh ke krytí dílčího plnění úkolu. 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace  

6.3.1 

ZEMĚDĚLSKY VÝZNAMNÉ 
MIKROORGANISMY A BEZOBRATLÍ 

 
Účel podpory: 
Uchování a využívání sbírek zemědělsky významných mikroorganismů  
a bezobratlích. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu mikroorganismů, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena 
na MZe, platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu mikroorganismů.  
 
Maximální výše dotace: 
do 100 % způsobilých nákladů na uchování sbírky fytopatogenních virů a virových 
patogenů na ovocných dřevinách a révě vinné v technickém izolátu, sbírky 
fytopatogenních bakterií, sbírky fytopatogenních a dalších zemědělsky významných 
hub, sbírky rhizobií, sbírky biotrofních fytopatogenních hub, sbírky živočišných 
škůdců zemědělských plodin a jejich antagonistů, chovy a sbírky skladištních škůdců, 
sbírky jedlých a léčivých makromycetů, nejvýše do 7 500 000,- Kč. 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 11, 12 a 13 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části D těchto 
Zásad. 
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Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.3.2 

VIRY BRAMBOR 
 
Účel podpory: 
Uchování a využívání sbírky fytopatogenních virů brambor. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu mikroorganismů, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena 
na MZe, platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu mikroorganismů.  
 
Maximální výše dotace:  
• do 100 % způsobilých nákladů na uchování sbírky patogenních virů brambor, 

nejvýše do 750 000,- Kč. 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 11, 12 a 13 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části D těchto 
Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.3.3 

VIRY OVOCNÝCH PLODIN 
 

Účel podpory: 
Uchování a využívání sbírky virů ovocných plodin. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu mikroorganismů, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena 
na MZe, platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu mikroorganismů.  
 
Maximální výše dotace:  
• do 100 % způsobilých nákladů na uchování sbírky patogenních virů ovocných 

dřevin a drobného ovoce, nejvýše do 550 000,- Kč.  
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 11, 12 a 13 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části D těchto 
Zásad. 
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Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.3.4 

VIRY OKRASNÝCH ROSTLIN 
 
Účel podpory: 
Uchování a využívání sbírky virů okrasných rostlin. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu mikroorganismů, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena 
na MZe, platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu mikroorganismů.  
 
Maximální výše dotace:  
• do 100 % způsobilých nákladů na uchování sbírky patogenních virů  

okrasných rostlin, nejvýše do 500 000,- Kč. 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 11, 12 a 13 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části D těchto 
Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.3.5 

VIRY, VIROIDY A PATOGENNÍ HOUBY 
CHMELE  

 
Účel podpory: 
Uchování a využívání sbírky patogenů chmele. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu mikroorganismů, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena 
na MZe, platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu mikroorganismů.  
 
Maximální výše dotace:  
• do 100 % způsobilých nákladů na uchování sbírky patogenů chmele,  

nejvýše do 350 000,- Kč.  
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 11, 12 a 13 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části D těchto 
Zásad. 
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Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.3.6 

ZOOPATOGENNÍ MIKROORGANISMY  
 
Účel podpory: 
Uchování a využívání sbírky zoopatogenních mikroorganismů. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu mikroorganismů, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena 
na MZe, platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu mikroorganismů.  
 
Maximální výše dotace:  
• do 100 % způsobilých nákladů na uchování sbírky zoopatogenních 

mikroorganismů, nejvýše do 1 400 000,- Kč. 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 11, 12 a 13 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části D těchto 
Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.3.7 

MLÉKÁRENSKÉ MIKROORGANISMY  
 
Účel podpory: 
Uchování a využívání sbírky mlékárenských mikroorganismů. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu mikroorganismů, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena 
na MZe, platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu mikroorganismů. 
 
Maximální výše dotace:  
• do 100 % způsobilých nákladů na uchování sbírky českých mlékárenských 

kultur mikroorganismů, nejvýše do 1 400 000,- Kč.  
 

Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 11, 12 a 13 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části D těchto 
Zásad. 
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Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.3.8 

PIVOVARSKÉ MIKROORGANISMY  
 
Účel podpory: 
Uchování a využívání sbírky pivovarských mikroorganismů. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu mikroorganismů, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena  
na MZe, platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu mikroorganismů. 
 
Maximální výše dotace:  
• do 100 % způsobilých nákladů na uchování sbírky kultur pivovarských 

mikroorganismů, nejvýše do 1 100 000,- Kč. 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 11, 12 a 13 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části D těchto 
Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.3.9 

PRŮMYSLOVĚ VYUŽITELNÉ 
MIKROORGANISMY  

 
Účel podpory: 
Uchování a využívání sbírky průmyslově využitelných mikroorganismů. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu mikroorganismů, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena 
na MZe, platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu mikroorganismů.  
 
Maximální výše dotace:  
• do 100 % způsobilých nákladů na uchování sbírky kultur hub a bakterií s 

agropotravinářským významem, nejvýše do 500 000,- Kč. 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 11, 12 a 13 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části D těchto 
Zásad. 
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Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.3.10 

FYTOPATOGENNÍ MIKROORGANISMY  
 
Účel podpory: 
Uchování a využívání sbírky fytopatogenních mikroorganismů. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu mikroorganismů, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena  
na MZe, platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu mikroorganismů.  
 
Maximální výše dotace:  
• do 100 % způsobilých nákladů na uchování sbírky kultur fytopatogenních hub, 

oomycet, virů, fytoplazem, sinic a řas, nejvýše do 1 300 000,- Kč. 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 11, 12 a 13 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části D těchto 
Zásad. 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.3.11 

BASIDIOMYCETY  
 
Účel podpory: 
Uchování a využívání sbírky basidiomycet hospodářsky významných pro resort 
zemědělství. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu mikroorganismů, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena 
na MZe, platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu mikroorganismů.  
 
Maximální výše dotace:  
• do 100 % způsobilých nákladů na uchování sbírky basidiomycet hospodářsky 

významných pro resort zemědělství, nejvýše do 550 000,- Kč.  
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 11, 12 a 13 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části D těchto 
Zásad. 
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Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.3.12 

ASKOMYCETY A ZYGOMYCETY  
 
Účel podpory: 
Uchování a využívání sbírek zemědělsky a potravinářsky významných kultur 
toxinogenních, fytopatogenních a entomopatogenních hub. 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu mikroorganismů, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena 
na MZe, platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu mikroorganismů. 
 
Maximální výše dotace:  
• do 100 % způsobilých nákladů na uchování sbírky zemědělsky  

a potravinářsky významných hub, nejvýše do 500 000,- Kč. 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 11, 12 a 13 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části D těchto 
Zásad. 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace 

6.3.13 

MIKROORGANISMY KONTAMINUJÍCÍ 
POTRAVINÁŘSKÉ TECHNOLOGIE  
A PRODUKTY 

 
Účel podpory: 
Uchování a využívání sbírky mikroorganismů kontaminujících potravinářské 
technologie a průmyslově zpracované produkty (především mlékárenské, pekařské  
a masné produkty, dále konzervované potraviny a nálevy) 
 
Subjekt:  
Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního 
programu mikroorganismů, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena 
na MZe, platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu mikroorganismů.  
 
Maximální výše dotace:  
• do 100 % způsobilých nákladů na uchování sbírky mikroorganismů 

kontaminujících potravinářské technologie a produkty, nejvýše do 500 000,- Kč.  
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Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 11, 12 a 13 včetně čestných prohlášení, které se nachází na konci části D těchto 
Zásad. 
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Podprogram 6.3 – Formuláře 
 

TABULKA Č. 11 

Evidenční štítek podacího místa MZe 

 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace 

Název předmětu dotace 

 

 

 

Žadatel 

Název právnické osoby podle 
obchodního rejstříku, registru, 
apod. 

 

IČ  

DIČ  

Tituly, jméno a příjmení osoby 
oprávněné jednat jménem 
žadatele (statutární zástupce) 

 

 

Adresa sídla žadatele a kontakty 

Obec (město)  

Městská část   

Ulice  

Číslo domovní/ orientační  

PSČ  

Telefon  

Fax  

Emailová adresa  

správce daně (Finanční úřad)  
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plátce DPH* ANO - NE 

Adresa pro doručování (vyplňte pouze, pokud se liší od adresy sídla) 

Obec (město)  

Městská část  

Ulice  

Číslo domovní/orientační  

PSČ  

 

Bankovní spojení žadatele 

Název banky  

Číslo účtu žadatele/ kód banky  

 

Celkem požadovaná částka 
(Kč) 

 

 

Datum, podpis a razítko 
(statutární zástupce žadatele) 

Datum přijetí a číslo jednací pověřené 
osoby (VÚRV) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Nehodící se škrtněte. 
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TABULKA Č. 12 

Kód předmětu dotace:  

Název předmětu dotace:  

Požadovaná dotace celkem (Kč):  

Čestné prohlášení 
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti včetně tabulek jsou úplné a pravdivé, 
že jsem neobdržel v příslušném roce na činnost nebo na předmět, pro který je požadována 
dotace úvěr s podporou PGRLF nebo dotaci či finanční příspěvek z jiných rozpočtových 
kapitol státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU nebo dotaci z rozpočtu územního 
samosprávného celku. 
Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu, není subjektem, se kterým bylo 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. 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. 
Prohlašuji, že nejsem podnikem v obtížích ve smyslu článku 2 odst. 14 nařízení Komise 
(EU) č. 702/201416, resp. článku 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/201417, resp. bodu 
(35) odst. 15 pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví  
a ve venkovských oblastech na období 2014 až 202018. 
Prohlašuji, že vůči mně není v současné době vystaven dosud nesplacený inkasní příkaz 
v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní  
a neslučitelnou s vnitřním trhem EU. 
Jsem si vědom právních následků, které v důsledku nepravdivých a neúplných informací 
mohou nastat. Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se Zásadami, 
kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání 
genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2020. 
 
 
 
Datum a podpis žadatele:                                                 Otisk razítka žadatele: 
(statutárního zástupce)       
 
 
      
 
 
 
 

 
16 Úř. věst. L 193, 1.7.2014, s. 1. 
17 Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1. 
18 Úř. věst. C 204, 1.7.2014, s. 1. 
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Vyplní pověřená osoba (VÚRV) 

Žádost doporučuji* ANO - NE 

Důvod v případě nedoporučení: 
 

Datum a podpis koordinátora Národního 
programu mikroorganismů:                                              
 

Otisk razítka pověřené osoby 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Nehodící se škrtněte. 
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TABULKA Č. 13 - Výše předpokládaných způsobilých nákladů pro rok 2020 

Kód předmětu dotace:  

Název předmětu dotace:  

Požadovaná dotace celkem (Kč):  

 

Typ nákladu19 Předpokládaná čerpaná částka (Kč) 

a) Osobní náklady  

b) Pořízení drobného dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku 

 

c) Služby  

d) Materiál  

e) Cestovné  

f) Specifické náklady  

g) Režijní náklady  

Celkem  

Datum a podpis žadatele:                                                  
 
 
 
 

 
Otisk razítka žadatele: 
(statutárního zástupce)       
 
 
 
 
 

 
19 Seznam uznatelných způsobilých nákladů se nachází v kapitole F. těchto Zásad. 
Jedná se o náklady evidované v účetnictví nebo výdaje evidované v daňové 
evidenci. 
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Čestné prohlášení 
 
Žadatel na základě znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů,  
 
čestně prohlašuje, že: 
 

1. dle § 14, odstavce 3, písmena e), bodu 2 zákona 
 

             neexistují osoby s podílem v osobě žadatele* 
 

             existují osoby s podílem v osobě žadatele* 
 

(informaci o identifikaci osob s podílem v této právnické osobě, doloží 
dle platného znění zákona č. 218/2000 Sb.) 
 

2. dle § 14, odstavce 3, písmena e), bodu 3 zákona 
 

             neexistují osoby, v nichž má (žadatel) podíl* 
 

             existují osoby, v nichž má (žadatel) podíl* 
 

(informaci o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu, 
doloží dle platného znění zákona č. 218/2000 Sb.) 
 
 

V  Dne   Podpis statutárního 
orgánu (PO) 

Otisk razítka 
žadatele 
 

       
       
V  Dne     
       
Ověřil a převzal       
       
       
 
Poznámka: Vyplňuje pouze PO! 
      * Označte příslušnou variantu. 
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Čestné prohlášení (o střetu zájmů) 
 

Čestné prohlášení – vyplňuje pouze právnická osoba – obchodní společnost 
 
 
Žadatel na základě znění § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, 
 
 
čestně prohlašuje, že: 
 
 

  není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 
písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí 
jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím 
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka  
v obchodní společnosti * 

 
  je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná 
osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti * 

  
 
 
 

Případné změny výše uvedených skutečností neprodleně oznámím poskytovateli 
dotace. 
 
 
 

Poznámka:  

* Označte příslušnou variantu 
 
 
 

V 
 

Dne 
 

Jméno(a), příjmení a podpis(y) 
statutárního orgánu (PO) 

 
Otisk razítka žadatele 
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Část E. 
 

Podprogram 6.4. – Podpora na koordinaci Národního programu 
 
Účel: 
Zajištění dlouhodobé funkce jednotlivých podprogramů Národního programu a jejich 
koordinace v souladu s mezinárodními standardy a dalšími uzavřenými 
mezinárodními dohodami. Zajištění evidence genetických zdrojů dle mezinárodních 
standardů, uchování mezinárodní spolupráce v této oblasti a zajištění odborné 
kontroly jednotlivých příjemců dotace.  
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace  

6.4.1. 

SLUŽBY, KOORDINACE A REALIZACE 
NÁRODNÍHO PROGRAMU ZVÍŘAT 

 
Účel podpory: 
Podpora výkonu funkce určené osoby a koordinace činností spojených s Národním 
programem zvířat bude v roce 2020 zajištěna zejména těmito prioritami  
a aktivitami: 

• metodickým vedením a koordinací výše uvedeného Národního programu zvířat, 
tj. shromažďováním, dokumentací, charakterizací, konzervací genetických zdrojů 
hospodářských a užitkových zvířat podle plemenářského zákona a prováděcí 
vyhlášky,  

• zajištěním kryokonzervace spermatu, embryí a jiného genetického materiálu 
včetně jeho molekulárně - genetického popisu a provozu genobank,  

• poskytováním vzorků genetických zdrojů pro účely vědy, výzkumu a vzdělávání 
v souladu s mezinárodními standardy a závazky ČR,  

• vedením databází se zajištěním mezinárodní kompatibility s obdobnými 
mezinárodními databázemi a účastí na budování evropské a globální databáze 
živočišných genetických zdrojů, 

• vyhodnocováním Národního programu a analýzou programů managementu 
živočišných genetických zdrojů,  

• zajištěním testování užitkovosti a výkonnosti genetických zdrojů „in situ“, 
• zajišťováním poskytování informací domácím i zahraničním uživatelům, 
• zajišťováním odpovídající publikace, informovanosti a vzdělávání veřejnosti 

o významu genetických zdrojů a o významu, cílech a výsledcích Národního 
programu,  

• zajišťováním úkolů vyplývajících z mezinárodních závazků ČR a jejím 
zastupováním v mezinárodním styku z titulu Národního referenčního střediska 
resp. Národního koordinátora a jeho povinností plynoucích ze závazků v rámci 
FAO a CBD, 
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• odborným posuzováním a prověřováním oprávněnosti žádostí o podporu 
na uchování genetických zdrojů dle části B podprogramu 6.1 těchto Zásad,  

• kontrolní činností podle části A. těchto Zásad, 
• podílem na plnění úkolů vyplývajících pro ČR z podpisu Nagojského protokolu 

o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů 
plynoucích z jejich využívání (ve spolupráci s MZe a MŽP) a naplňováním 
Strategie ochrany biologické rozmanitosti v ČR, 

• realizací Akčního plánu Národního programu konzervace a využívání 
genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu  
a zemědělství na období 2018 – 2022. 

 
Další specifické činnosti a termíny pro rok 2020 
Určená osoba: 
• společně se žádostí o finanční prostředky předloží MZe plán kontrol účastníků 

Národního programu zvířat pro rok 2020, 
• společně se žádostí o finanční prostředky předloží MZe informaci, že alternativní 

připařovací plány pro připařovací sezónu 2020 k předmětům dotace 6.1.8, 6.1.10 
a 6.1.11 byly schváleny ze strany VÚŽV, 

• společně se žádostí o finanční prostředky předloží MZe zápis z Rady Národního 
programu genetických zdrojů zvířat, ze kterého bude patrné projednání  
a schválení celkové výše finančních prostředků tohoto podprogramu a struktura 
těchto nákladů, včetně finančních prostředků na koordinační činnost. 

• zajistí, aby SCHOK předal seznam všech zvířat způsobilých k žádosti o dotaci 
určené osobě a MZe, a to se stavem ke dni 31. 8. 2020 v požadovaném formátu 
.xls a ve formátu .txt, který bude umožňovat kontrolu zvířat pomocí importu 
do IZR.  
 

Subjekt:  
VÚŽV  
 
Maximální výše dotace: 
• do 100 % způsobilých nákladů, maximálně do 8 700 000,- Kč. 
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 14, 15 a 16 včetně čestného prohlášení, které se nachází na konci části E těchto 
Zásad. 
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Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Název předmětu dotace  

6.4.2. 

SLUŽBY, KOORDINACE A REALIZACE 
NÁRODNÍHO PROGRAMU ROSTLIN 

 
Účel podpory: 
Podpora výkonu funkce pověřené osoby, koordinace činností spojených s Národním 
programem rostlin, služby uživatelům genetických zdrojů a garance mezinárodních 
závazků v souladu se zákonem č. 148/2003 Sb. a mezinárodními dohodami s účastí 
ČR (CBD, Mezinárodní smlouva o genetických zdrojích rostlin – ITPGRFA, 
navazující Dohoda o poskytování těchto zdrojů – SMTA a Dohoda o účasti ČR 
v projektu Evropské genové banky – AEGIS). Mezi priority a aktivity deklarované 
pověřenou osobou v rámci Národního programu rostlin patří: 

• metodické vedení a koordinace Národního programu rostlin, 
• odborné posuzování a prověřování oprávněnosti žádostí o podporu na uchování 

genetických zdrojů dle části C. podprogram 6.2 těchto Zásad,  
• vedení administrativy Národního programu rostlin, konkretizace aktivit, úkolů 

a výstupů u účastníků Národního programu rostlin na smluvním základě, 
organizace obhajob výročních zpráv před Radou genetických zdrojů; syntéza 
výsledků, příprava a obhajoba syntetických zpráv před Vědeckou radou 
pověřené osoby,  

• kontrola účastníků Národního programu rostlin, zajišťování a kontrola metodik, 
shromažďování, dokumentace, charakterizace, konzervace a využívání 
genetických zdrojů rostlin v rámci Národního programu rostlin, 

• zajišťování standardizace postupů a parametrů při práci s genetickými zdroji 
rostlin, v souladu s přijatými mezinárodními standardy a závazky,  

• podpora získávání nové genetické diverzity z dostupných materiálů včetně plané 
flory; uplatnění konzervace planých druhů příbuzných kulturním rostlinám 
v podmínkách „in situ“ a krajových forem „on farm“, 

• provoz informačního systému GRIN Czech - organizace školení pro uživatele, 
poskytování relevantních informací pro jednotlivá pracoviště k zajištění provozu 
GRIN Czech on line, 

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

• doplňování seznamu genetických zdrojů rostlin o nové navržené položky 
do virtuální evropské genové banky AEGIS,  

• aktualizace dat z kolekcí Národního programu v evropské databázi EURISCO, 
• aktualizace současného portálu na webu VÚRV poskytující základní informace 

o Národním programu rostlin,  
• další rozvoj české aplikace informačního systému GRIN Czech v kooperaci 

s americkým poskytovatelem, 
• poskytování informací domácím i zahraničním uživatelům spolu se zajišťováním 

mezinárodní spolupráce a účasti na budování evropských plodinových databází,  
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• poskytování bezplatného servisu dlouhodobého skladování semenných vzorků 
v kontrolovaných podmínkách v Genové bance pro všechny účastníky Národního 
programu rostlin, 

• distribuce semen uživatelům v souladu s mezinárodními standardy a závazky 
ČR,  

• zabezpečení dlouhodobého uchování genetických zdrojů všech generativně 
množených druhů zemědělských plodin v ČR,  

• monitorování dlouhodobého skladu a zajištění regenerace vzorků, ve spolupráci 
s kurátory kolekcí, 

• poskytování informací veřejnosti o významu genetických zdrojů a o významu, 
cílech a výsledcích Národního programu rostlin,  

• zajišťování úkolů vyplývajících z ochrany genetických zdrojů v mezinárodním 
měřítku, ve smyslu mezinárodních dohod, 

• zastupování ČR v mezinárodních programech, orgánech a spolupráci ve smyslu 
zákona č. 148/2003 Sb., 

• realizace úkolů vyplývajících z Globálního plánu akcí (GPA/FAO) v ČR 
prostřednictvím Národního programu rostlin, včetně systému časného varování; 
syntézy informací pro FAO, 

• národní garance za dodržování Mezinárodní smlouvy o genetických zdrojích 
rostlin pro výživu a zemědělství (ITPGRFA), Standardní dohody o poskytování 
genetických zdrojů rostlin (SMTA), 

• organizace české účasti v ECPGR a v Evropském programu integrace genových 
bank (AEGIS) na základě uzavřené mezinárodní dohody, 

• mezinárodní garance za uchování a poskytování vybraných genetických zdrojů 
(European Accessions) v rámci projektu Evropské genové banky (na základě 
smluv osmi účastníků národního programu o přidruženém členství), 

• podíl na plnění úkolů vyplývajících pro ČR z podpisu Nagojského protokolu 
o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů 
plynoucích z jejich využívání (ve spolupráci s MZe a MŽP) a naplňování Strategie 
ochrany biologické rozmanitosti v ČR, 

• realizace Akčního plánu Národního programu konzervace a využívání 
genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu  
a zemědělství na období 2018 – 2022. 

 
Další specifické činnosti a termíny pro rok 2020 
Pověřená osoba: 
• společně se žádostí o finanční prostředky předloží MZe plán kontrol účastníků 

Národního programu rostlin pro rok 2020, 
• společně se žádostí o finanční prostředky předloží MZe zápis z Rady Národního 

programu genetických zdrojů rostlin, ze kterého bude patrné projednání  
a schválení celkové výše finančních prostředků na tento podprogram a struktura 
těchto nákladů, včetně finančních prostředků na koordinační činnost. 
 

Subjekt:  
VÚRV  
 
Maximální výše dotace: 
• do 100 % způsobilých nákladů, maximálně do 7 800 000,- Kč.  
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Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 14, 15 a 16 včetně čestného prohlášení, na konci části E těchto Zásad. 
 
 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace  

Předmět dotace  

6.4.3. 

SLUŽBY, KOORDINACE A REALIZACE 
NÁRODNÍHO PROGRAMU MIKROORGANISMŮ 

 
Účel podpory: 
Podpora výkonu funkce pověřené osoby a koordinace činností spojených  
s Národním programem mikroorganismů, služby uživatelům genetických zdrojů  
a garance mezinárodních závazků v souladu se zákonem č. 148/2003 Sb.  
a mezinárodními dohodami s účastí ČR (CBD). Mezi priority a aktivity deklarované 
pověřenou osobou v rámci Národního programu mikroorganismů patří: 

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

mikroorganismů, zejména v rámci stávajícího portálu na webu VÚRV 
věnovaného Národnímu programu mikroorganismů, jeho účastníkům i široké 
veřejnosti, 

• vedení administrativy Národního programu mikroorganismů, konkretizace aktivit, 
úkolů a výstupů u účastníků programu na smluvním základě, organizace 
projednání výroční zprávy Národního programu mikroorganismů; syntéza 
výsledků, 

• odborné posuzování a prověřování oprávněnosti žádostí o dotace na podporu 
uchování genetických zdrojů dle části D. podprogramu 6.3 těchto Zásad, 

• provádění kontrol v rámci tohoto programu,  
• zajišťování metodiky shromažďování, dokumentace, charakterizace, konzervace 

a využívání genetických zdrojů hospodářsky významných mikroorganismů  
a drobných živočichů v rámci uvedeného Národního programu,  

• zajišťování standardizace v souladu s přijatými mezinárodními standardy 
a závazky,  

• zajišťování náležité publikace a informovanosti veřejnosti o významu genetických 
zdrojů a o významu, cílech a výsledcích Národního programu,  

• zajišťování mezinárodních úkolů a zastupování ČR vyplývajících z ochrany 
genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů v mezinárodním 
měřítku, 

• provoz mikrobiologické laboratoře v rámci VÚRV, v. v. i., určené pro potřeby 
realizace Národního programu mikroorganismů, zejména pro centrální a záložní 
uchování kmenů mikroorganismů mezinárodně uznávanými standardními 
metodami lyofilizace a kryoprezervace a pro případy, jako je předání sbírky 
pověřené osobě, 

• podílení se na plnění úkolů vyplývajících pro ČR z podpisu Nagojského protokolu 
o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů 
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plynoucích z jejich využívání (ve spolupráci s MZe a MŽP) a na naplňování 
Strategie ochrany biologické rozmanitosti v ČR, 

• realizace Akčního plánu Národního programu konzervace a využívání 
genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu  
a zemědělství na období 2018 – 2022. 

 
Další specifické činnosti a termíny pro rok 2020 
Pověřená osoba: 
• společně se žádostí o finanční prostředky předloží MZe plán kontrol účastníků 

Národního programu mikroorganismů pro rok 2020, 
• společně se žádostí o finanční prostředky předloží MZe zápis z Rady Národního 

programu genetických zdrojů mikroorganismů týkající se využití Centrální 
laboratoře, včetně strukturovaného plánu o celkovém množství kmenů 
konzervovaných v rámci Centrální laboratoře a nákladů s tím souvisejících na rok 
2020, 

• společně se žádostí o finanční prostředky předloží MZe zápis z Rady Národního 
programu genetických zdrojů mikroorganismů, ze kterého bude patrné 
projednání a schválení celkové výše finančních prostředků tohoto podprogramu 
a struktura těchto nákladů, včetně koordinace. 

 
Subjekt:  
VÚRV  
 
Maximální výše podpory: 
• do 100 % způsobilých nákladů, maximálně do 2 600 000,- Kč.  
 
Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci: 
Žádosti o dotaci budou podány dle postupu a termínů uvedených v části A. a tabulek 
č. 14, 15 a 16 včetně čestného prohlášení, které se nachází na konci části E těchto 
Zásad. 
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Podprogram 6.4 – Formuláře 
 

TABULKA Č. 14 

Evidenční štítek podacího místa MZe 

 

Předmět dotace 

Kód předmětu dotace 

Název předmětu dotace 

 

 

 

Žadatel 

Název právnické osoby podle 
obchodního rejstříku, registru, 
apod. 

 

IČ  

DIČ  

Tituly, jméno a příjmení osoby 
oprávněné jednat jménem 
žadatele (statutární zástupce) 

 

 

Adresa sídla žadatele a kontakty 

Obec (město)  

Městská část   

Ulice  

Číslo domovní/ orientační  

PSČ  

Telefon  

Fax  

Emailová adresa  

správce daně (Finanční úřad)  
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plátce DPH* ANO - NE 

Adresa pro doručování (vyplňte pouze, pokud se liší od adresy sídla) 

Obec (město)  

Městská část  

Ulice  

Číslo domovní/orientační  

PSČ  

 

Bankovní spojení žadatele 

Název banky  

Číslo účtu žadatele/ kód banky  

 

Celkem požadovaná částka 
(Kč) 

 

 

Datum, podpis a razítko statutárního zástupce žadatele 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Nehodící se škrtněte. 
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TABULKA Č. 15 

Kód předmětu dotace:  

Název předmětu dotace:  

Požadovaná dotace celkem (Kč):  

Čestné prohlášení 
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti včetně tabulek jsou úplné a pravdivé, 
že jsem neobdržel v příslušném roce na činnost nebo na předmět, pro který je požadována 
dotace úvěr s podporou PGRLF nebo dotaci či finanční příspěvek z jiných rozpočtových 
kapitol státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU nebo dotaci z rozpočtu územního 
samosprávného celku. 
Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu, není subjektem, se kterým bylo 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. 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. 
Prohlašuji, že nejsem podnikem v obtížích ve smyslu článku 2 odst. 14 nařízení Komise 
(EU) č. 702/201420, resp. článku 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/201421, resp. bodu 
(35) odst. 15 pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství  
a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 202022. 
Prohlašuji, že vůči mně není v současné době vystaven dosud nesplacený inkasní příkaz 
v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní  
a neslučitelnou s vnitřním trhem EU. 
Jsem si vědom právních následků, které v důsledku nepravdivých a neúplných informací 
mohou nastat. Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se Zásadami, 
kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání 
genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2020. 
 
Datum a podpis žadatele:                                                 Otisk razítka žadatele: 
(statutárního zástupce)       
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Úř. věst. L 193, 1.7.2014, s. 1. 
21 Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1. 
22 Úř. věst. C 204, 1.7.2014, s. 1. 
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TABULKA Č. 16 - Výše předpokládaných způsobilých nákladů pro rok 2020 

Kód předmětu dotace:  

Název předmětu dotace:  

Požadovaná dotace celkem (Kč):  

 

Typ nákladu23 Předpokládaná čerpaná částka (Kč) 

a) Osobní náklady  

b) Pořízení drobného dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku 

 

c) Služby  

d) Materiál  

e) Cestovné  

f) Specifické náklady  

g) Režijní náklady  

Celkem  

Datum a podpis žadatele:                                                  
 
 
 
 

 
Otisk razítka žadatele: 
(statutárního zástupce)       
 
 
 
 
 

 
23 Seznam uznatelných způsobilých nákladů se nachází v kapitole F. těchto Zásad. 
Jedná se o náklady evidované v účetnictví nebo výdaje evidované v daňové 
evidenci. 
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Čestné prohlášení 
 
 
 
Žadatel na základě znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů,  
 
čestně prohlašuje, že: 
 

1. dle § 14, odstavce 3, písmena e), bodu 2 zákona 
 

             neexistují osoby s podílem v osobě žadatele* 
 

             existují osoby s podílem v osobě žadatele* 
 

(informaci o identifikaci osob s podílem v této právnické osobě, doloží 
dle platného znění zákona č. 218/2000 Sb.) 
 

2. dle § 14, odstavce 3, písmena e), bodu 3 zákona 
 

             neexistují osoby, v nichž má (žadatel) podíl* 
 

             existují osoby, v nichž má (žadatel) podíl* 
 

(informaci o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu, 
doloží dle platného znění zákona č. 218/2000 Sb.) 
 
 

V  Dne   Podpis statutárního 
orgánu (PO) 

Otisk razítka 
žadatele 
 

       
       
V  Dne     
       
Ověřil a převzal       
       
       
 
 
 
Poznámka: Vyplňuje pouze PO! 
      * Označte příslušnou variantu. 
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Část F. 
 

Vyúčtování podpory: 
a) případné vrácení rozdílu mezi výší poskytnuté a skutečně vyčerpané dotace - 

uznatelných nákladů (dále jen „vratka") v rámci finančního vypořádání, provede 
příjemce dotace nejpozději do 15. 2. 2021 zpět na účet cizích prostředků MZe  
č. ú. 6015–1226001/0710 podle rozpočtových pravidel a vyhlášky  
č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání 
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním 
fondem za příslušný rok. Příjemce dotace tuto skutečnost zároveň oznámí 
odboru ekonomiky, odboru účetnictví a na vědomí odboru, který Rozhodnutí  
o poskytnutí dotace vydal; v tomto oznámení uvede příjemce dotace následující:  

• dotační program/podprogram/předmět dotace, ke kterému se výše vratky 
vztahuje,  

• výši vratky včetně odůvodnění pro její vrácení,  

• číslo účtu/kód banky, ze kterého je vratka vrácena,  

• číslo účtu/kód banky, na který byla vratka vrácena, 

• variabilní symbol (číslo, pod kterým příjemce dotaci obdržel), 
b) uznatelné náklady pro předměty dotace uvedené v částech C, D a E jako 

podprogramy 6.2, 6.3 a 6.4 jsou uvedeny níže v rámci části F. těchto Zásad, 
c) příjemce dotace je povinen předložit odboru MZe, který vydal Rozhodnutí  

o poskytnutí dotace, finanční vypořádání dotace, a to dle závazného vzoru 
uvedeného v části F. pod Přílohou č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. (viz níže),  
v termínu uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V této tabulce je nutno 
doplnit zeleně podbarvená pole, sloupec 2 a 4 vyplnit pouze v případě, že se 
jedná o vratku, tj. poskytnutá dotace nebyla vyčerpána beze zbytku a vznikla tak 
vratka. 
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      Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. 
        
Příjemce:        
Poskytovatel3: Ministerstvo zemědělství        
Kapitola1:       
        

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv         
Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací  

a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů         
      v Kč na dvě desetinná místa 

Ukazatel č. akce (projektu) 
EDS/SMVS účelový znak číslo jednací 

Skutečně 
čerpáno 
k 31. 12. 

2020 

Vráceno v průběhu roku 
na příjmový účet 

poskytovatele 

Skutečně použito 
k 31. 12. 2020 

Předepsaná výše 
vratky dotace a 

návratné finanční 
výpomoci při finančním 

vypořádání 
a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3  

A.1 Dotace celkem       0,00 0,00 0,00 0,00 

              0,00 
v tom: jednotlivé dotační tituly             0,00 
              0,00 
              0,00 
              0,00 
              0,00 
              0,00 
              0,00 

A.2 Návratné finanční výpomoci celkem       0,00 0,00 0,00 0,00 

              0,00 
v tom: jednotlivé tituly             0,00 
              0,00 
             0,00 
              0,00 
              0,00 
              0,00 
              0,00 
A.3 Dotace a návratné finanční 
výpomoci celkem 
(A.1 + A.2) 

      0,00 0,00 0,00 0,00 
                
Sestavil:    Kontroloval:    
Datum a podpis:    Datum a 

podpis: 
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Rozpis uznatelných způsobilých nákladů 

Pro předměty dotace uvedené v části B, C, D a E podprogramů 6.1, 6.2, 6.3 a 6.4 
Zásad. 
 
Za způsobilé náklady jsou považovány náklady, které jsou vynaloženy k realizaci 
Národního programu, jsou vynaloženy na předmět dotace, tak jak je u každého 
předmětu uvedeno v účelu poskytnutí dotace, jsou prokazatelné a přiřazené k těmto 
činnostem a jsou prokazatelně dokladovatelné účetními metodami, jsou nezbytné, 
hospodárné, efektivní a účelově vázané na realizaci plánu činností. Pro účely dotace 
není uznatelný náklad uhrazený formou zápočtu (vzájemný zápočet pohledávek). 
 
Do uznatelných způsobilých nákladů je možné zahrnout: 
 
a) Osobní náklady:  

Osobní náklady nebo náklady na řešitele, techniky a podpůrný personál příjemce 
dotace (popřípadě právnické osoby, jíž je příjemce dotace organizační složkou) 
nebo dalších účastníků podílejících se na plnění účelu předmětu dotace v rámci 
Národního programu a jim odpovídající náklady na povinné zákonné odvody 
(zdravotní a sociální pojištění) a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb.  
Do osobních nákladů nebo výdajů lze počítat:  

• mzdy nebo platy zaměstnanců zaměstnaných podle pracovní smlouvy  
na plnění účelu předmětu dotace, 

• příslušnou část mezd nebo platů zaměstnanců podílejících se na plnění účelu 
předmětu dotace, která odpovídá jejich úvazku nebo prokazatelně vykázané 
účasti na plnění účelu předmětu dotace projektu (např. dle pracovního 
deníku),  

• zvýšení pohyblivé částky mzdy nebo platu zaměstnanců, kteří se na plnění 
účelu předmětu dotace podílejí,  

• ostatní osobní náklady nebo veřejné náklady na základě dohody o pracovní 
činnosti nebo dohody o provedení práce, uzavřené v přímé souvislosti  
s plněním účelu předmětu dotace. 
  

b) Pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: 
Drobným dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem se rozumějí 
samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným 
technicko - ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší jak jeden 
rok, a to v přímé souvislosti s účelem na který byla poskytnuta dotace, a ocenění 
jedné položky nepřevyšuje částku 40 000 Kč u hmotného a 60 000 Kč 
u nehmotného majetku. Upozornění: dotace na genetické zdroje jsou 
neinvestičního charakteru a nelze proto pořizovat z přidělených dotačních 
prostředků dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dříve „investice“). 
 

c) Služby: 
Náklady na služby využívané v přímé souvislosti s realizací Národního programu, 
zejména v rámci:  
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• programů obnovy a konzervace genetických zdrojů, 

• služeb spojených s aplikací nových technologií při charakterizaci, determinaci 
a konzervaci genetických zdrojů (biochemické, molekulárně biologické analýzy 
a využití dalších speciálních technologií a metod, které nejsou k dispozici  
u příjemce dotace apod.),  

• využití požadovaných specifických klimatických a půdních podmínek při 
množení a hodnocení genetických zdrojů,  

• speciálních služeb pro shromažďování, evidenci, hodnocení, charakterizaci 
a bezpečnou konzervaci genetických zdrojů apod., 

• náklady na opravy a údržbu majetku, vedené v oddělené evidenci na základě 
zvláštního právního předpisu (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném 
znění). 
 

d) Materiál: 
Náklady na materiál, zásoby a zboží potřebné pro plnění účelu předmětu dotace 
vedené v oddělené evidenci na základě zvláštního právního předpisu 
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění). 
 

e) Cestovné: 
Cestovní náklady v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce). Cestovné na zahraniční cesty vyplývající z 
Národního programu a z mezinárodní spolupráce a poskytovatelem 
odsouhlasené zastupování ČR v orgánech Evropské unie a dalších 
mezinárodních organizacích týkající se biodiverzity a genetických zdrojů (jako 
FAO apod.), a účasti na domácích i zahraničních seminářích a konferencích 
zaměřených na problematiku genetických zdrojů. 
 

f) Specifické náklady: 
• Náklady na zveřejňování a prezentaci výsledků Národního programu, 

na publikace o předmětech dotace, náklady na organizace odborných akcí 
souvisejících s realizací Národního programu, poštovné a manipulační 
náklady při zasílání vzorků domácím a zahraničním uživatelům genetických 
zdrojů, náklady na komunikaci s mezinárodními orgány a organizacemi týkající 
se genetických zdrojů. 

• Dále poplatky za členství v relevantních mezinárodních organizacích 
a poskytovatelem schválené zastupování v orgánech Evropské unie  
a mezinárodních organizacích (jako např. FAO apod.) týkajících se 
biodiverzity a genetických zdrojů, náklady na zajišťování činností vyplývajících 
z mezinárodních dohod a členství v mezinárodních programech pro genetické 
zdroje (ECPGR, AEGIS atp.). 

• Odpisy. 
 
 
 
 
 



97 
 

g) Režijní náklady:  
Maximální výše režijních nákladů nepřesáhne 20 %. V případě Výzkumného 
ústavu rostlinné výroby v.v.i. a Výzkumného ústavu živočišné výroby v.v.i. 
je to 25 %. 

 
 
Účinnost 
 
Těmito Zásadami se upravují podmínky poskytování dotace na zachování 
genetických zdrojů pro rok 2020. Zásady nabývají účinnosti dnem níže uvedených 
podpisů. 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 20. března 2020    
 
 
 
 
Mgr. Jan Sixta, v.r.  
státní tajemník v Ministerstvu 
zemědělství 

Ing. Jindřich Fialka, v.r. 
náměstek pro řízení Sekce 
zemědělství a potravinářství 
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