
19.C.   Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu 
jakosti Q CZ  

19.C.a.   Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor 
v režimu jakosti Q CZ 

19.C.b.   Podpora činností spojených s režimem jakosti Q CZ 

- 19.C.b.1.   Podpora kontrolních opatření a poradenství spojených s režimem 
jakosti Q CZ 

- 19.C.b.2.   Podpora vyjmenovaných úkonů provedených formou služeb spojených 
s režimem jakosti Q CZ 

19.C.a.   Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor 
v režimu jakosti Q CZ 

1   Účel dotace 

Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení 
přidané hodnoty konzumních brambor a výrobků z nich. 

Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny. 

2   Předmět dotace 

Podpora producentům a zpracovatelům konzumních brambor na částečnou úhradu 
nákladů spojených s dobrovolným zapojením do režimu jakosti Q CZ. 

3   Žadatel 

Producent a zpracovatel brambor, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ od 1. 5. 2021 
do 30. 4. 2022. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících 
s účastí v režimu jakosti Q CZ, maximálně však do výše 75 000 Kč1 na žadatele.  

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné v období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022. 

b) Žádost se podává za daný dotační podprogram zvlášť. 

c) Žadatel musí být zapojen v režimu jakosti Q CZ v období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022. 

d) V případě použití kalkulačního vzorce jsou administrativní náklady na činnosti 
související s účastí v režimu jakosti Q CZ uznatelné ve výši maximálně 25 % 
z celkových nákladů podniku souvisejících s předmětem činnosti. 

e) Žadatel je povinen se zúčastnit minimálně jednoho školení, které se vztahuje 
k dotačnímu podprogramu 19.C.a. Podpora na účast producentů a zpracovatelů 
konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ, pořádaného vlastníkem certifikačního 
schématu. 

                                                
1 Tato částka za rok se vyplácí max. po dobu 5 let. 



6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci začíná 1. 4. 2021 a končí 30. 4. 2021. 

Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace. 

7   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 5. 2022 a končí 
31. 5. 2022. 

Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení realizace 
předmětu dotace. 

8   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Platný certifikát produktu Q CZ. 

b) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související s účastí 
v režimu jakosti Q CZ. 

c) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů (výpis 
z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě uskutečněné 
převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je ve vlastnictví 
žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že úhrada v hotovosti 
byla provedena žadatelem. 

d) Vnitropodniková směrnice a kalkulační vzorec, pokud budou použity pro prokázání 
uznatelných administrativních nákladů. 

9   Náklady související s předmětem dotace 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s novou účastí v režimu jakosti Q CZ. 

a) Náklady související se zařazením do režimu jakosti Q CZ: 

- náklady na přípravu, zpracování a odevzdání žádosti o vstupu do režimu jakosti 
Q CZ, 

- poplatky ÚKZÚZ a vlastníkovi certifikačního schématu za úkony spojené 
s režimem jakosti Q CZ, 

- náklady na vnitropodnikové zavedení systému režimu jakosti Q CZ. 

b) Administrativní náklady spojené s účastí v režimu jakosti Q CZ: 

- administrativa, 

- telefonní poplatky, 

- cestovné, 

- náklady na archivaci dokumentů. 

10   Vnitropodniková směrnice a kalkulační vzorec  

- Vnitropodniková směrnice a kalkulační vzorec se použijí jen v těch případech, kdy 
by dokládání administrativních nákladů uvedených v bodě 9 písm. b) bylo 
administrativně, investičně a technicky pro žadatele velmi náročné. 
Ve vnitropodnikové směrnici žadatel prokáže navýšení uznatelných nákladů 
spojených se zapojením do režimu jakosti Q CZ, tzn. těch, které jsou nad rámec 
běžných výdajů. Dotace nebudou vypláceny na běžné činnosti. 



- Ve vnitropodnikové směrnici musí být uvedeno, jak jsou náklady na jednotlivé 
administrativní činnosti spojené s režimem jakosti Q CZ.  

- Aby žadatel zajistil prokázání zvýšených nákladů, které provedl nad rámec 
běžných činností, uvede ve vnitropodnikové směrnici kalkulační vzorce prokazující 
podíl uznatelných nákladů na celkových nákladech na jednotlivé činnosti a opatření 
podniku. 

- V případě použití kalkulačního vzorce jsou administrativní náklady na činnosti 
související s účastí v režimu jakosti Q CZ uznatelné ve výši maximálně 25 % 
z celkových nákladů podniku na danou činnost související s předmětem dotace. 



19.C.b.   Podpora činností spojených s režimem jakosti Q CZ 

19.C.b.1.   Podpora kontrolních opatření a poradenství spojených s režimem 
jakosti Q CZ 

1   Účel dotace 

Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení 
přidané hodnoty konzumních brambor a výrobků z nich. 

Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny. 

2   Předmět dotace 

Podpora subjektům zodpovědným za kontrolní opatření a poradenství podle Pravidel 
certifikace produktů B1, B2, B3 v režimu jakosti Q CZ, zveřejněných na webových 
stránkách Ministerstva zemědělství dne 21. 5. 2020 (dále jen „webové stránky MZe“), 
na částečnou úhradu nákladů na závazná kontrolní opatření a poradenství ve vztahu 
k producentovi nebo zpracovateli konzumních brambor, který je zapojen do režimu 
jakosti Q CZ. 

3   Žadatel 

Subjekt zodpovědný za kontrolní opatření a poradenství podle dokumentů zveřejněných 
k režimu jakosti Q CZ pro konzumní brambory na webových stránkách MZe, který 
provedl závazná kontrolní opatření a poradenství ve vztahu k producentovi nebo 
zpracovateli konzumních brambor, který je zapojený do režimu jakosti Q CZ v období 
od 1. 5. 2021 do  30. 4. 2022.  

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace:  

a) do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících se závaznými 
kontrolními opatřeními ve vztahu k producentovi nebo zpracovateli konzumních 
brambor. 

b) do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících 
s poradenstvím, maximálně však do výše 37 500 Kč na žadatele. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné v období od 1. 5. 2021 
do 30. 4. 2022. 

b) Žádost se podává za daný dotační podprogram zvlášť. 

c) Žadatel musí být zapojen v režimu jakosti Q CZ v období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022. 

d) V případě použití kalkulačního vzorce jsou náklady na činnosti související se 
závaznými kontrolními opatřeními ve vztahu k producentovi nebo zpracovateli 
konzumních brambor uznatelné ve výši, která je uvedena u jednotlivých nákladů 
níže v bodě 9 Náklady související s předmětem dotace, písm. a) až i). 

 



6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci začíná 1. 4. 2021 a končí 30. 4. 2021. 

Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace. 

7   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 5. 2022 a končí 
31. 5. 2022. 

Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení realizace 
předmětu dotace. 

8  Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Platný certifikát produktu Q CZ. 

b) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
se závaznými kontrolními opatřeními a poradenstvím ve vztahu k producentovi 
a zpracovateli konzumních brambor. Mzdové náklady budou prokazovány 
na formuláři Fondu. 

c) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů (výpis 
z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě uskutečněné 
převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je ve vlastnictví 
žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že úhrada v hotovosti 
byla provedena žadatelem. 

d) Vnitropodniková směrnice a kalkulační vzorec, pokud budou použity pro prokázání 
uznatelných nákladů v případě závazných kontrolních opatření.  

9   Náklady související s předmětem dotace 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících se závaznými kontrolními opatřeními 
a poradenstvím ve vztahu k producentovi a zpracovateli konzumních brambor. 

Uznatelné náklady související se závaznými kontrolními opatřeními a poradenstvím 
ve vztahu k producentovi a zpracovateli konzumních brambor a zvyšování kvality 
konečného produktu jsou náklady, které jsou spojené s kontrolními opatřeními 
a poradenstvím (s poradenstvím k producentům konzumních brambor a s kontrolní 
činností ve vztahu k procesu příjmu a zachování jakosti brambor): 

a) Náklady na energie (plyn, elektrická energie, tepelná energie) v maximální výši 
do 35 %. 

b) Náklady na vodné a stočné v maximální výši do 35 %. 

c) Náklady na palivo (uhlí, dřevo) v maximální výši do 10 %. 

d) Náklady na PHM, maziva, náhradní součástky a díly v maximální výši do 10 %. 
V rámci PHM lze uznat pouze doložené náklady spojené s kontrolní nebo 
poradenskou činností spojené s režimem jakosti Q CZ. 

e) Náklady na služby spojené s opravami a údržbou strojů, pozemků, budov a zařízení 
v maximální výši do 5 %. 

f) Administrativní náklady v maximální výši do 20 %. 



g) Mzdové náklady (včetně sociálního a zdravotního pojištění) pracovníků zabývajících 
se kontrolní činností v maximální výši do 20 %. 

h) Cestovní náklady spojené s činností režimu jakosti Q CZ v maximální výši do 20 %. 

i) Náklady na laboratorní analýzy v rámci režimu jakosti Q CZ na sledované parametry 
stanovené v dokumentech zveřejněných k režimu jakosti Q CZ pro konzumní 
brambory na webových stránkách MZe do 100 % prokázaných uznatelných 
nákladů. 

j) Náklady na poradenství související s režimem jakosti Q CZ.  

Uvedené náklady lze uznat pouze v případě, že se jedná o doložení poradenství 
a kontrolní činnosti v režimu jakosti Q CZ, do 100 % prokázaných uznatelných nákladů. 

10   Vnitropodniková směrnice a kalkulační vzorec  

Vnitropodniková směrnice a kalkulační vzorec se použijí jen v těch případech, kdy 
dokládání nákladů uvedených v bodě 9 písm. a) až i) by bylo administrativně, 
investičně a technicky pro žadatele velmi náročné. Ve vnitropodnikové směrnici 
žadatel prokáže navýšení uznatelných nákladů spojených s režimem jakosti Q CZ, 
tzn. těch, které jsou nad rámec běžných výdajů. Dotace nebudou vypláceny na běžné 
činnosti. 

Ve vnitropodnikové směrnici musí být uvedeno, jak jsou náklady na jednotlivé činnosti 
spojené se závaznými kontrolními opatřeními v režimu jakosti Q CZ. 

Aby žadatel zajistil prokázání zvýšených nákladů, které provedl nad rámec běžných 
činností, uvede ve vnitropodnikové směrnici kalkulační vzorce prokazující podíl 
uznatelných nákladů na celkových nákladech na jednotlivé činnosti a opatření podniku. 



19.C.b.2.   Podpora vyjmenovaných úkonů provedených formou služeb 
spojených s režimem jakosti Q CZ 

1   Účel dotace 

Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí 
a dosažení přidané hodnoty konzumních brambor a výrobků z nich. 

Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny. 

2   Předmět dotace 

Podpora subjektům zodpovědným za kontrolní opatření a poradenství podle Pravidel 
certifikace produktů B1, B2, B3 v režimu jakosti Q CZ, zveřejněných na webových 
stránkách MZe, na částečnou úhradu nákladů za vyjmenované úkony poskytnuté 
zpracovateli konzumních brambor, který je zapojený do režimu jakosti Q CZ. 

3   Žadatel 

Subjekt zodpovědný za kontrolní opatření a poradenství podle dokumentů 
zveřejněných k režimu jakosti Q CZ pro konzumní brambory na webových stránkách 
MZe, který je zapojen do režimu jakosti Q CZ a zajistil formou služeb úkony uvedené 
v bodě 9.   Tyto úkony lze zahrnout do nákladů spojených s režimem jakosti Q CZ 
v období od 1. 5. 2021 do  30. 4. 2022. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů na částečnou 
úhradu nákladů za vyjmenované úkony poskytnuté zpracovateli konzumních brambor, 
který je zapojený do režimu jakosti Q CZ. 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné v období od 1. 5. 2021 do 30. 4 2022. 

b) Žádost se podává za daný dotační podprogram zvlášť. 

c) Žadatel musí být zapojen v režimu jakosti Q CZ v období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci začíná 1. 4. 2021 a končí 30. 4. 2021. 

Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace. 

7   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 5. 2022 a končí 
31. 5. 2022. 

Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení realizace 
předmětu dotace. 

8   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Platný certifikát produktu Q CZ. 



b) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související 
s vyjmenovanými úkony spojenými s režimem jakosti Q CZ, které byly zajištěny 
formou služeb. 

c) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů (výpis 
z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě uskutečněné 
převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je ve vlastnictví 
žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že úhrada v hotovosti 
byla provedena žadatelem. 

9  Úkony, které lze zahrnout do nákladů spojených s režimem jakosti Q CZ 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s vyjmenovanými úkony spojenými 
s režimem jakosti Q CZ, které byly zajištěny formou služeb: 

a) studie trhu, 

b) návrh a design produktů. 

c) podpora přípravy žádostí o uznání režimu jakosti. 

 


