č.j. 18134/2021-MZE-18131
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. 18134/2021-MZE-18131 – DP 3.k., 9.E., 20.E.

Část B Dotační programy

Dotační program 3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
3.k. Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou
str. 59, bod 2 Předmět dotace
původní text:
Proplacení nákladů, které tvoří rozdíl mezi náklady na mechanickou likvidaci plevelné řepy
v cukrové řepě (dále jen „mechanická likvidace„) a chemickou likvidaci plevelné řepy
v cukrové řepě. (dále jen „chemická likvidace„).
se mění takto:
Proplacení rozdílu nákladů, které tvoří rozdíl mezi náklady na mechanickou likvidaci
plevelné řepy v cukrové řepě (dále jen „mechanická likvidace“) a chemickou likvidaci
plevelné řepy v cukrové řepě (dále jen „chemická likvidace“).
str. 59, bod 4 Dotace
původní text:
Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace: maximálně do 3 788 Kč na jeden hektar plochy cukrové řepy, na které bude
provedena mechanická likvidace plevelné řepy.
se mění takto:
Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). Sazbová dotace.
Výše dotace: maximálně do 3 788 Kč na jeden hektar plochy cukrové řepy, na které bude
provedena mechanická likvidace plevelné řepy.
str. 59, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písmeno a)
původní text:
a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné ve sledovaném období od 1. 4. 2021 do
31. 8. 2021.
se mění takto:
a) Uznatelné jsou operace uskutečněné od data příjmu žádosti o dotaci do
31. 8. 2021.
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str. 59, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písmeno f)
původní text:
f)

Uvedená plocha nesmí překročit smluvní plochu celkové řepy uvedenou ve Smlouvě
o dodání cukrové řepy uzavřenou mezi prodejcem/pěstitelem a cukrovarnickým
podnikem k příslušnému roku podání dokladů prokazujících nárok na dotaci.

se mění takto:
f)

Uvedená plocha nesmí překročit smluvní plochu celkové řepy uvedenou ve Smlouvě
o dodání cukrové řepy uzavřenou mezi prodejce/pěstitelem a cukrovarnickým podnikem
k příslušnému roku podání dokladů prokazujících nárok na dotaci. Pokud však smlouva
obsahuje i ustanovení o výkupu nad původně sjednané množství, je podmínka
splněna.

str. 60, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písm. n), změna čísla bodu10 Evidenční karta
provedených agrotechnických operací (vzor)
původní text:
n) Žadatel vede a průběžně aktualizuje k příslušnému DPB evidenční kartu provedených
agrotechnických operací podle vzoru v článku 10 Evidenční karta provedených
agrotechnických operací a uchovává ji minimálně po dobu 10 kalendářních let od 1 roku
vstupu do 5 letého závazku.
se mění takto:
n) Žadatel vede a průběžně aktualizuje k příslušnému DPB evidenční kartu provedených
agrotechnických operací podle vzoru v článku 9 Evidenční karta provedených
agrotechnických operací a uchovává ji minimálně po dobu 10 kalendářních let od 1 roku
vstupu do 5 letého závazku.
str. 60, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, poslední odstavec za písm. o)
původní text:
Maximální výše nákladů na mechanickou likvidaci dle pracovních operací:
-

plečkování mezi řádky: 683 Kč/ha,

-

ruční vykopávání v řádku a mezi řádky před a po vykvetení rostlin plevelné řepy:
1 096 Kč/ha,

-

odstraňování (odvoz) rostlin plevelné řepy z DPB: 320 Kč/ha

se mění takto:
Výše nákladů na mechanickou likvidaci dle pracovních operací je stanovena
následovně:
-

plečkování mezi řádky: 683 Kč/ha,

-

ruční vykopávání v řádku a mezi řádky před a po vykvetení rostlin plevelné řepy:
1 096 Kč/ha,

-

odstraňování (odvoz) rostlin plevelné řepy z DPB: 320 Kč/ha
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str. 60, bod 6 Termín příjmu žádostí o dotaci
původní text:
Příjem žádostí o dotaci začíná 1. 3. 2021 a končí 31. 3. 2021.
Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace.
se mění takto:
Příjem žádostí o dotaci začíná 1. 3. 2021 a končí 16. 4. 2021.
Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace.
str. 61, bod 8 Doklady prokazující nárok na dotaci, písm. c)
původní text:

c) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související s předmětem
dotace včetně dokladů prokazujících uhrazení skutečně vynaložených uznatelných
nákladů (výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti) nebo vnitropodnikové
účetní doklady prokazující provedené pracovní operace včetně částky za provedení
pracovní operace. 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.
se mění takto:
c) Doklady prokazující provedené pracovní operace.
str. 61, bod 9 Náklady související s předmětem dotace
původní text:
Seznam uznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace:
a) Dotace je poskytnuta pouze na mechanické formy likvidace plevelné řepy, které provádí
mechanizační prostředek, tj. tažený nebo nesený stroj nebo zařízení, a nebo které
provádí sama fyzická osoba přímo ručně nebo s pomocí nástroje (motyky, rýče apod.), a
nebo na kombinace obou uvedených možností.
Seznam neuznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace:
a) transakční náklady.
se celý ruší.
str. 61, bod 10 Evidenční karta provedených agrotechnických operací (vzor)
se mění na bod 9
str. 227, Příloha č. 1 Typ dotace a termíny příjmu v roce 2021
původní text:
DP

název DP

3.k.

Mechanická likvidace
plevelné řepy jako

typ dotace
dle části A,
bodu 2,
písm. i)
sazbová

příjem žádosti o dotaci
pro rok 2021
1. 3. 2021 - 31. 3. 2021
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příjem dokladů
prokazujících nárok na
dotaci pro rok 2021
1. 10. 2021 - 31. 10. 2021

příjem žádosti o dotaci
pro rok 2022
-
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náhrada za likvidaci
chemickou

se mění takto:
DP

název DP

3.k.

Mechanická likvidace
plevelné řepy jako
náhrada za likvidaci
chemickou

typ dotace
dle části A,
bodu 2,
písm. i)
sazbová

příjem dokladů
prokazujících nárok na
dotaci pro rok 2021

příjem žádosti o dotaci
pro rok 2021

1. 3. 2021 – 16. 4. 2021

1. 10. 2021 - 31. 10. 2021

příjem žádosti o dotaci
pro rok 2022

-

Dotační program 9.E. Školní závody
str. 92, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písm. a)
původní text:

a) Dotace bude poskytnuta na praktické vyučování konané v období od 1. 1. 2021
do 30. 9. 2021.
se mění takto:
a) Dotace bude poskytnuta na praktické vyučování konané v období od 1. 2. 2021 do
29. 10. 2021.
str. 92, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písm. b)
původní text:

b) Do období konání praktického vyučování od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 budou zahrnuty
pouze pracovní dny.
se mění takto:
b) Do období konání praktického vyučování od 1. 2. 2021 do 29. 10. 2021 budou zahrnuty
pouze pracovní dny.
str. 93, bod 8 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci, první odstavec
původní text:
Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 10. 2021 a končí
15. 10. 2021.
se mění takto:
Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 11. 2021 a končí
22. 11. 2021.
str. 228, Příloha č. 1 Typ dotace a termíny příjmu v roce 2021
původní text:
DP

název DP

typ dotace
dle části A,
bodu 2,
písm. i)

příjem žádosti o dotaci
pro rok 2021
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prokazujících nárok na
dotaci pro rok 2021

příjem žádosti o dotaci
pro rok 2022
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9.E.

Školní závody

sazbová

1. 12. 2020 – 31. 5. 2021

1. 10. 2021 - 15. 10. 2021

1. 12. 2021 - 31. 5. 2022

příjem žádosti o dotaci
pro rok 2021

příjem dokladů
prokazujících nárok na
dotaci pro rok 2021

příjem žádosti o dotaci
pro rok 2022

1. 12. 2020 – 31. 5. 2021

1. 11. 2021 - 22. 11. 2021

1. 12. 2021 - 31. 5. 2022

se mění takto:
DP

název DP

9.E.

Školní závody

typ dotace
dle části A,
bodu 2,
písm. i)
sazbová

Dotační program 20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských
zvířat
vkládá se nový dotační program:

20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků
Pro všechny podprogramy v rámci DP 20.E. (20.E.a., 20.E.b., 20.E.c., 20.E.d., 20.E.e.
a 20.E.f.) je podávána jedna společná Žádost o dotaci a jeden společný Formulář s doklady
prokazujícími nárok na dotaci.
Za vykrmovaného býka je pro tento dotační program považován skot samčího pohlaví,
případně samčí kastrát, ve stáří nad 6 měsíců do 2 let včetně, přičemž je za 1 měsíc
považováno období 30 dní a za 1 rok období 365 dní.
Poznámka:
Z důvodu spuštění tohoto dotačního programu v průběhu období dotačního roku
2021, které je od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021, jsou dotační podprogramy 20.E.b., 20.E.c.,
20.E.d., 20.E.e. a 20.E.f. zkráceny na 4 měsíční období plnění podmínek od 1. 6. 2021
do 30. 9. 2021. Dle délky tohoto období je upravena i výše sazeb za jednotlivé dotační
podprogramy.
Dotační podprogram pro zimní období 20.E.a. není pro období dotačního roku 2021
vyhlašován.
Dotační podprogram bude vyhlášen pro dotační období roku 2022 (tj. zimní období od
1. 11. 2021 do 31. 3. 2022).
Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny.
A) Žádost o dotaci
Termín pro podání Žádosti o dotaci je u tohoto dotačního programu pro sledované období
dotačního roku 2021 (tj. 1. 6. 2021 – 30. 9. 2021) stanoven od 17. 5. 2021 do 31. 5. 2021.
Po 31. 5. 2021 již není možné přidat/změnit podprogram v Žádosti o dotaci.
Pokud žadatel nepodá řádně a včas Žádost o dotaci pro sledované období dotačního roku,
nemůže podat Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci a dotace mu tak nebude
poskytnuta.
Termín pro podání Žádosti o dotaci je u tohoto dotačního programu pro sledované období
dotačního roku 2022 (tj. 1. 10. 2021 – 30. 9. 2022) stanoven od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021.
Po 30. 9. 2021 již není možné přidat/změnit podprogram v Žádosti o dotaci.
B) Formulář s doklady prokazující nárok na dotaci
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Termín pro podání formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci je u tohoto dotačního
programu pro sledované období dotačního roku 2021 (tj. 1. 6. 2021 – 30. 9. 2021) stanoven
od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021.
Žadatel může v rámci jednotlivých podprogramů u DP 20.E. podat Formulář s doklady
prokazujícími nárok na dotaci pouze na ty podprogramy, které měl uvedené v Žádosti
o dotaci.
V případě, že žadatel bude na Formuláři s doklady prokazujícími nárok na dotaci, uvádět
hospodářství (případně stáje), která nejsou uvedena v příloze protokolu o kontrole „Seznam
pro účely kontrol na místě pro ověření podmínek“, nebude na toto hospodářství (případně
stáje) poskytnuta dotace, neboť žadatel při kontrole neumožnil kontrolu podmínek v souladu
s bodem 5, písm. b) části A Zásad.
V rámci jednotlivých podprogramů je zapotřebí doložit následující doklady prokazující nárok
na dotaci:
-

-

dotační podprogram: 20.E.a. Podpora napájení vykrmovaných býků v zimním
období temperovanou vodou
•

tento dotační podprogram není pro období dotačního roku 2021 vyhlašován;
dotační podprogram bude vyhlášen pro dotační období roku 2022 (tj. zimní období od
1. 11. 2021 do 31. 3. 2022);

•

potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních
číslech hospodářství, případně stájí zajistil v zimním období od 1. 11. 2021
do 31. 3. 2022 napájení vykrmovaných býků temperovanou vodou pomocí
vyhřívaných napáječek;

dotační podprogram: 20.E.b. Podpora provádění opatření ve stáji ke snížení
tepelného stresu vykrmovaných býků v letním období
•

-

dotační podprogram: 20.E.c. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru v chovu
vykrmovaných býků ve stáji s technologií stelivového provozu
•

-

potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních
číslech hospodářství, případně stájí v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií
stelivového provozu zajistil v období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021 plochu lehacího
prostoru minimálně o velikosti 4,9 m2 / 1 kus vykrmovaného býka;

dotační podprogram: 20.E.d. Podpora zvětšení plochy kotce
vykrmovaných býků ve stáji s technologií celoroštového ustájení
•

-

potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních
číslech hospodářství, případně stájí zajistil v letním období od 1. 6. 2021
do 30. 9. 2021 provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování),
vedoucí ke snížení tepelného stresu vykrmovaných býků;

v

chovu

potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních
číslech hospodářství, případně stájí v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií
celoroštového ustájení zajistil v období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021 plochu kotce
minimálně o velikosti 2,5 m2 / 1 kus vykrmovaného býka;

dotační podprogram: 20.E.e. Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných
v ustájení s technologií stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou podestýlkou
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•

-

potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních
číslech hospodářství, případně stájí choval vykrmované býky v období od 1. 6.2021
do 30. 9. 2021 v ustájení s technologií stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou
podestýlkou;
dotační podprogram: 20.E.f. Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných
v ustájení s technologií stelivového provozu s často obměňovanou podestýlkou

•

potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních
číslech hospodářství, případně stájí choval vykrmované býky v období od 1. 6.2021
do 30. 9. 2021 v ustájení s technologií stelivového provozu s často obměňovanou
podestýlkou.

C) Specifikace jednotlivých dotačních podprogramů

20.E.a. Podpora napájení vykrmovaných býků v zimním období temperovanou
vodou
Tento dotační podprogram není pro období dotačního roku 2021 vyhlašován.
Dotační podprogram bude vyhlášen pro dotační období roku 2022 (tj. zimní období od
1. 11. 2021 do 31. 3. 2022).
1 Účel dotace
Zlepšení životních podmínek vykrmovaných býků v zimním období od 1. 11. 2021
do 31. 3. 2022 napájením temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek.
2 Předmět dotace
Vykrmovaný býk, který byl napájen v zimním období temperovanou vodou pomocí
vyhřívaných napáječek.
3 Žadatel
Chovatel vykrmovaných býků podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské
výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který v zimním období zajistil napájení
vykrmovaných býků temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek.
Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
4 Forma dotace
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
5 Typ dotace
Sazbová dotace.
6 Výše dotace
Do 151 Kč na jeden kus vykrmovaného býka splňujícího předmět dotace, dle průměrného
stavu vykrmovaných býků v zimním období od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022.
Poznámka: Tento dotační podprogram není pro období dotačního roku 2021 vyhlašován.
7 Podmínky dotace
a) Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly
náklady na předmět podporované činnosti;
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b) žadatel je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o zajištění napájení vykrmovaných
býků v zimním období temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek
(v minimálním rozsahu: registrační číslo hospodářství, případně stáje, datum/období,
kdy žadatel zajistil napájení vykrmovaných býků temperovanou vodou pomocí
vyhřívaných napáječek), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data
poskytnutí dotace;
c) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského registru
(IZR) ke dni 31. 10. 2022 dle žadatelem v žádosti uvedených a ošetřujícím veterinárním
lékařem v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí.

20.E.b. Podpora provádění opatření ve stáji ke snížení tepelného stresu
vykrmovaných býků v letním období
1 Účel dotace
Zlepšení životních podmínek vykrmovaných býků snížením jejich tepelného stresu
ve stájovém prostředí v letním období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021.
2 Předmět dotace
Vykrmovaný býk, který byl chován v ustájení, kde byla prováděna opatření ke zlepšení
stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu vykrmovaných býků
v letním období.
3 Žadatel
Chovatel vykrmovaných býků podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské
výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který zajistil provádění opatření
ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu
vykrmovaných býků v letním období.
Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
4 Forma dotace
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
5 Typ dotace
Sazbová dotace.
6 Výše dotace
Do 252 Kč na jeden kus vykrmovaného býka splňujícího předmět dotace, dle průměrného
stavu vykrmovaných býků v letním období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021.
7 Podmínky dotace
a) Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly
náklady na předmět podporované činnosti;
b) žadatel je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o provádění opatření ke zlepšení
stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu vykrmovaných
býků v letním období (v minimálním rozsahu: registrační číslo hospodářství, případně
stáje, datum/období, kdy žadatel zajistil provádění opatření vedoucí ke snížení tepelného
stresu vykrmovaných býků), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let
od data poskytnutí dotace;
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c) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského registru
(IZR) ke dni 31. 10. 2021 dle žadatelem v žádosti uvedených a ošetřujícím veterinárním
lékařem v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí.
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20.E.c. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru v chovu vykrmovaných
býků ve stáji s technologií stelivového provozu
1 Účel
Zlepšení životních podmínek vykrmovaných býků zajištěním plochy lehacího prostoru ve stáji
s technologií stelivového provozu o velikosti minimálně 4,9 m2 / 1 kus vykrmovaného býka.
2 Předmět dotace
Vykrmovaný býk, který byl chován ve stáji s technologií stelivového provozu s plochou
lehacího prostoru o velikosti minimálně 4,9 m2 / 1 kus vykrmovaného býka.
3 Žadatel
Chovatel vykrmovaných býků podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské
výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který v chovu vykrmovaných býků ve stáji
s technologií stelivového provozu zajistil plochu lehacího prostoru o velikosti minimálně
4,9 m2 / 1 kus vykrmovaného býka.
Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
4 Forma dotace
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
5 Typ dotace
Sazbová dotace.
6 Výše dotace
Do 445 Kč na jeden kus vykrmovaného býka splňujícího předmět dotace, dle průměrného
stavu vykrmovaných býků ve sledovaném období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021.
7 Podmínky dotace
a) Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly
náklady na předmět podporované činnosti;
b) žadatel je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o zvětšení plochy lehacího prostoru
ve stáji s technologií stelivového provozu v chovu vykrmovaných býků (v minimálním
rozsahu: registrační číslo hospodářství, případně stáje, datum, kdy žadatel zajistil
zvětšení plochy lehacího prostoru v chovu vykrmovaných býků, počet ustájených
vykrmovaných býků, případně dalších zvířat, celková plocha v m2 lehacího prostoru),
kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace;
c) žadatel v tomto dotačním podprogramu nemůže ve stejném období žádat o dotaci
na stejné hospodářství, případně stáj dle dotačního podprogramu 20.E.d.;
d) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského registru
(IZR) ke dni 31. 10. 2021 dle žadatelem v žádosti uvedených a ošetřujícím veterinárním
lékařem v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí.

20.E.d. Podpora zvětšení plochy kotce v chovu vykrmovaných býků ve stáji
s technologií celoroštového ustájení
1 Účel
Zlepšení životních podmínek vykrmovaných býků zajištěním plochy kotce ve stáji
s technologií celoroštového ustájení o velikosti minimálně 2,5 m2 / 1 kus vykrmovaného býka.
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2 Předmět dotace
Vykrmovaný býk, který byl chován ve stáji s technologií celoroštového ustájení s plochou
kotce o velikosti minimálně 2,5 m2 / 1 kus vykrmovaného býka.
3 Žadatel
Chovatel vykrmovaných býků podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské
výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který v chovu vykrmovaných býků ve stáji
s technologií celoroštového ustájení zajistil plochu kotce o velikosti minimálně 2,5 m2 / 1 kus
vykrmovaného býka.
Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
4 Forma dotace
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
5 Typ dotace
Sazbová dotace.
6 Výše dotace
Do 106 Kč na jeden kus vykrmovaného býka splňujícího předmět dotace, dle průměrného
stavu vykrmovaných býků ve sledovaném období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021.
7 Podmínky dotace
a) Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly
náklady na předmět podporované činnosti;
b) žadatel je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o zvětšení plochy kotce ve stáji
s technologií celoroštového ustájení v chovu vykrmovaných býků (v minimálním rozsahu:
registrační číslo hospodářství, případně stáje, datum, kdy žadatel zajistil zvětšení plochy
kotce v chovu vykrmovaných býků, počet ustájených vykrmovaných býků, případně
dalších zvířat, celková plocha v m2 vymezeného prostoru), kterou je povinen uchovávat
nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace;
c) žadatel v tomto dotačním podprogramu nemůže ve stejném období žádat o dotaci
na stejné hospodářství, případně stáj dle dotačních podprogramů 20.E.c., 20.E.e.
a 20.E.f.;
d) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského registru
(IZR) ke dni 31. 10. 2021 dle žadatelem v žádosti uvedených a ošetřujícím veterinárním
lékařem v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí.

20.E.e. Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných v ustájení
technologií stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou podestýlkou

s

1 Účel
Zlepšení životních podmínek vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií
stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou podestýlkou.
2 Předmět dotace
Vykrmovaný býk, který byl chován v ustájení s technologií stelivového provozu
s ošetřovanou hlubokou podestýlkou.
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3 Žadatel
Chovatel vykrmovaných býků podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské
výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který v chovu vykrmovaných býků zajistil
ustájení s technologií stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou podestýlkou.
Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
4 Forma dotace
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
5 Typ dotace
Sazbová dotace.
6 Výše dotace
Do 158 Kč na jeden kus vykrmovaného býka splňujícího předmět dotace, dle průměrného
stavu vykrmovaných býků ve sledovaném období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021.
7 Podmínky dotace
a) Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly
náklady na předmět podporované činnosti;
b) žadatel je povinen používat pouze přípravky uváděné do oběhu v ČR v souladu
s příslušnými právními předpisy a konkrétně pro dané hospodářství či stáj uvedené
v „Programu ošetřování hluboké podestýlky v chovu vykrmovaných býků“, potvrzeném
ošetřujícím veterinárním lékařem před obdobím plnění podmínek. Tento program
ošetřování hluboké podestýlky je součástí stájové evidence o používání fermentačních
prostředků do hluboké podestýlky; upozornění: pokud je chov zapojen do systému
ekologického zemědělství, je třeba používat přípravky, které jsou pro systém
ekologického zemědělství povoleny;
c) žadatel je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o chovu vykrmovaných býků
v ustájení s technologií stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou podestýlkou
(v minimálním rozsahu: registrační číslo hospodářství, případně stáje, datum/období,
kdy žadatel zajistil chov vykrmovaných býků v ustájení s technologií stelivového provozu
s ošetřovanou hlubokou podestýlkou, datum, kdy žadatel zajistil ošetření hluboké
podestýlky prostředky dle „Programu ošetřování hluboké podestýlky v chovu
vykrmovaných býků“, název použitého prostředku, případně přesné místo použití, pokud
je provoz rozdělen na další podjednotky – sekce, kotce, řady apod. s různou dobou
aplikace prostředku), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data
poskytnutí dotace;
d) žadatel v tomto dotačním podprogramu nemůže ve stejném období žádat o dotaci
na stejné hospodářství, případně stáj dle dotačních podprogramů 20.E.d. a 20.E.f.;
e) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského registru
(IZR) ke dni 31. 10. 2021 dle žadatelem v žádosti uvedených a ošetřujícím veterinárním
lékařem v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí.

20.E.f. Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií
stelivového provozu s často obměňovanou podestýlkou
1 Účel
Zlepšení životních podmínek vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií
stelivového provozu s často obměňovanou podestýlkou.
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2 Předmět dotace
Vykrmovaný býk, který byl chován v ustájení s technologií stelivového provozu s často
obměňovanou podestýlkou.
3 Žadatel
Chovatel vykrmovaných býků podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské
výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který v chovu vykrmovaných býků zajistil
ustájení s technologií stelivového provozu s často obměňovanou podestýlkou.
Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
4 Forma dotace
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
5 Typ dotace
Sazbová dotace.
6 Výše dotace
Do 243 Kč na jeden kus vykrmovaného býka splňujícího předmět dotace, dle průměrného
stavu vykrmovaných býků ve sledovaném období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021.
7 Podmínky dotace
a) Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly
náklady na předmět podporované činnosti;
b) pro účely tohoto dotačního podprogramu se za ustájení s technologií stelivového
provozu s často obměňovanou podestýlkou považuje ustájení, kde je podestýlka
obměňována minimálně 2x za kalendářní týden;
c) příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o chovu vykrmovaných
býků v ustájení s technologií stelivového provozu s často obměňovanou podestýlkou
(v minimálním rozsahu: registrační číslo hospodářství, případně stáje, kde žadatel zajistil
chov vykrmovaných býků v ustájení s technologií stelivového provozu s často
obměňovanou podestýlkou, datum, kdy žadatel zajistil obměnu podestýlky, pokud je
podestýlka obměňována dle jednotlivých sekcí – datum obměny podestýlky v dané
sekci), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace;
d) žadatel v tomto dotačním podprogramu nemůže ve stejném období žádat o dotaci
na stejné hospodářství, případně stáj dle dotačních podprogramů 20.E.d. a 20.E.e.;
e) výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského registru
(IZR) ke dni 31. 10. 2021 dle žadatelem v žádosti uvedených a ošetřujícím veterinárním
lékařem v dokladu potvrzených registračních čísel hospodářství, případně stájí.
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str. 229, Příloha č.1
Příloha č. 1 Typ dotace a termíny příjmu v roce 2021
vkládá se:
DP

název DP

20.E.

Zlepšení životních
podmínek v chovu
vykrmovaných
býků

typ dotace
příjem žádosti o dotaci
dle části A,
pro rok 2021
bodu 2,
písm. i)
sazbová

17. 5. 2021 – 31. 5. 2021

příjem dokladů
prokazujících nárok na
dotaci pro rok 2021

1. 10. 2021 – 31. 10. 2021

příjem žádosti o
dotaci pro rok 2022

1. 9. 2021 – 30. 9. 2021

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny.

V Praze dne 1. dubna 2021

Mgr. Jan Sixta, v.r.

Ing. Jindřich Fialka, v.r.

státní tajemník v Ministerstvu zemědělství

náměstek pro řízení Sekce
zemědělství a potravinářství

14

