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Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 

2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů č.j. 15351/2021-MZE-18131 – DP 3.h., 10.D., 17. 

 

Část B Dotační programy 

 

Dotační program 3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 

 

3.h. Podpora prevence šířeních virových a bakteriálních chorob chmele 

str. 52, bod 2 Předmět dotace  

původní text: 

Použití uznané certifikované sadby chmele ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“ (dle § 9 odst. 1, 

2, 3 a 4 vyhlášky č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu 

chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu).  

se mění takto: 

Použití sadby chmele ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“ uváděné do oběhu dle podmínek 

stanovených zákonem č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby.  

 

str. 52, bod 4 Dotace  

původní text: 

Výše dotace: do výše 15 Kč na certifikovanou sazenici chmele ve zdravotní třídě „VF“ nebo 

zdravotní třídě „VT“. 

se mění takto: 

Výše dotace: do výše 15 Kč na sadbu chmele ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“ uváděné 

do oběhu dle podmínek stanovených zákonem č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby. 

 

str. 52, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písmeno a) 

původní text: 

a) Použitá uznaná certifikovaná sadba chmele musí být vysázena na DPB v užívání 

žadatele/příjemce dotace. 

se mění takto: 

a) Použitá sadba chmele ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“ uváděná do oběhu dle 

podmínek stanovených zákonem č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby musí být 

vysázena na DPB v užívání žadatele/příjemce dotace. 

 

str. 52, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písmeno c) 

původní text: 

c) Ozdravená plocha chmelnice musí být osázena certifikovanou sadbou chmele ve 

zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“ povolených odrůd chmele.  
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se mění takto: 

c) Ozdravená plocha chmelnice musí být osázena sadbou chmele ve zdravotní třídě „VT“ 

nebo „VF“ uváděné do oběhu dle podmínek stanovených zákonem č. 219/2003 Sb., 

o oběhu osiva a sadby. 

 

str. 52, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písmeno g) 

původní text: 

g) Žadatel musí doložit potvrzení ÚKZÚZ o výskytu původců chorob uvedených v bodě 10 

Seznam původců chorob v oblasti, kde žadatel pěstuje chmel.  

se mění takto: 

g) Žadatel musí doložit elektronicky podepsané potvrzení ÚKZÚZ o výskytu původců 

chorob uvedených v bodě 10 Seznam původců chorob v oblasti, kde žadatel pěstuje 

chmel. 

 

str. 53, bod 8 Doklady prokazující nárok na dotaci, písmeno a) 

původní text: 

a) V případě, že dotovaná certifikovaná sadba chmele bude vysázena pouze na části 

výměry příslušného DPB, žadatel doloží ortofotomapu z LPIS příslušného DPB, 

v odpovídajícím měřítku, s vyznačením konkrétní části DPB, na které bude sadba 

vysazena. 

se mění takto: 

a) V případě, že dotovaná sadba chmele bude vysázena pouze na části výměry příslušného 

DPB, žadatel doloží ortofotomapu z LPIS příslušného DPB, v odpovídajícím měřítku, 

s vyznačením konkrétní části DPB, na které bude sadba vysazena. 

 

Str. 53, bod 9 Náklady související s předmětem dotace  

původní text: 

Použití uznané certifikované sadby chmele ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“ (dle § 9 odst. 1, 

2, 3 a 4 vyhlášky č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu 

chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu). 

se mění takto: 

Použití sadby chmele ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“ uváděné do oběhu dle podmínek 

stanovených zákonem č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby. 

 

Str. 54, bod 10 Seznam původců chorob, písmeno c), text za vyjmenovanými půdními 

patogeny 

původní text: 

Pro chmelové rostliny, které jsou napadeny půdními patogeny, platí následující podmínky. 

Příslušná půdní plocha chmelnice musí být dezinfikována nebo dotovaná certifikovaná 

sadba musí být použita na novém DPB, na kterém půdní patogeny nebyly zjištěny. Jestliže 

nebude provedena dezinfekce příslušné půdní plochy chmelnice, smí být příslušný 
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pozemek osázen dotovanou certifikovanou sadbou nejdříve po 2 letech, kdy bude půda 

dočasně uvedena do klidu.  

se mění takto: 

Pro chmelové rostliny, které jsou napadeny půdními patogeny, platí následující podmínky. 

Příslušná půdní plocha chmelnice musí být dezinfikována nebo dotovaná sadba musí být 

použita na novém DPB, na kterém půdní patogeny nebyly zjištěny. Jestliže nebude 

provedena dezinfekce příslušné půdní plochy chmelnice, smí být příslušný pozemek 

osázen dotovanou sadbou nejdříve po 2 letech, kdy bude půda dočasně uvedena do klidu.  

 

Dotační program 10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací 

str. 132, bod 4 Dotace, změna sazby 10.D.4. 

původní text: 

10.D.4. do 9 000 Kč na realizované jednání ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích 

a orgánech a organizacích Evropské unie za 1 osobu na 1 jednací den při zastoupení 

mandatářem. Sazba se vztahuje i na videokonference mimo území ČR. Sazba dotace se 

poměrně krátí v případě, že jeden mandatář zastupuje na jednom jednání více žadatelů.  

se mění takto: 

10.D.4. do 12 000 Kč na realizované jednání ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích 

a orgánech a organizacích Evropské unie za 1 osobu na 1 jednací den při zastoupení 

mandatářem. Sazba se vztahuje i na videokonference mimo území ČR. Sazba dotace se 

poměrně krátí v případě, že jeden mandatář zastupuje na jednom jednání více žadatelů.  

 

Dotační program 17. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 

 

17.A. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 

str. 160, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písm. c) 

původní text: 

Finanční prostředky mohou být využity jen pro náklady pokrývající vysazování těch rybích 

druhů, které byly vysazeny v souladu se stanoveným zarybněním případně dalšími druhy se 

souhlasem příslušného orgánu státní správy rybářství, které doplňují druhové spektrum ryb 

předmětného rybářského revíru, a to od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 

se mění takto: 

Finanční prostředky mohou být využity jen pro náklady pokrývající vysazování těch 

rybích druhů, které byly vysazeny v souladu se stanoveným zarybněním, a to od 

1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

17.B. Podpora obnovy rybího společenstva po havárii v čistotě vody 

str. 162, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písm. c) 

původní text: 
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Finanční prostředky mohou být využity jen pro náklady pokrývající vysazování těch rybích 

druhů, které byly vysazeny v souladu se stanoveným zarybněním případně dalšími druhy se 

souhlasem příslušného orgánu státní správy rybářství, které doplňují druhové spektrum ryb 

předmětného rybářského revíru, a to od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 

se mění takto: 

Finanční prostředky mohou být využity jen pro náklady pokrývající vysazování těch 

rybích druhů, které byly vysazeny v souladu se stanoveným zarybněním, a to od 

1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

str. 163, bod 7 Doklady prokazující nárok na dotaci 

doplňuje se písm.: 

c) V případě žádosti ve druhém roce a v dalších letech [bod 5 písm. f)] musí být 

každoročně doložen doklad prokazující potřebu pokračující obnovy rybího 

společenstva, a to na základě ichtyologického průzkumu v postiženém rybářském 

revíru. 

 

 

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny. 

 

 

 

V Praze dne 12. března 2021      

 

 

 

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

státní tajemník v Ministerstvu zemědělství  náměstek pro řízení Sekce   

  zemědělství a potravinářství 

 


