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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. 67166/2020-MZE-18131 – DP 3.i., 9.H., 19.C. 

Část B Dotační programy 

Dotační program 3.   Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 

3.i.   Použité uznané osivo lnu, uznané osivo konopí setého, uznané osivo luskovin 

a použité uznané nebo zkoušené osivo vyjmenovaných pícnin (zařazených do 

jednotlivých skupin) odrůd registrovaných na základě užitné hodnoty v ČR nebo 

uvedených ve Společném katalogu odrůd EU pro osev produkčních ploch 

str. 55, bod 4 Dotace, Výše dotace, řádek třetí 

původní text: 

- osivo luskovin (hrách polní, peluška, vikev, bob, lupina, čočka, fazol, cizrna, sója):  

se mění takto: 

- osivo luskovin (hrách, peluška, vikev, bob, lupina, čočka, fazol, cizrna, sója):  
 

Dotační program 9.H.   Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách 

v zahraničí  

9.H.a.   Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí pod patronací 

Ministerstva zemědělství 

str. 114, bod 2 Předmět dotace, za odstavec první 

se vkládá text: 

V případě digitálních či virtuálních veletrhů a výstav, které nahrazují konání klasických 

veletrhů s fyzickou účastí vystavovatelů zrušených z důvodu vyšší moci, je hrazen 

registrační poplatek zahrnující digitální platformu či kompaktní marketingové služby. 

 

str. 114, bod 2 Předmět dotace, druhý odstavec 

původní text: 

Seznam mezinárodních veletrhů a výstav, pro něž je možno podat žádost o dotaci, je uveden 

pod bodem 9   Seznam mezinárodních veletrhů a výstav, kde má MZe oficiální expozici, a jeho 

aktualizace je rovněž uvedena na webových stránkách MZe www.eagri.cz. 

se mění takto: 

Seznam mezinárodních veletrhů a výstav, pro něž je možno podat žádost o dotaci, je uveden 

pod bodem 9.   Seznam mezinárodních veletrhů a výstav, kde má nebo mělo mít MZe oficiální 

expozici, a jeho aktualizace je rovněž uvedena na webových stránkách MZe www.eagri.cz. 

 

str. 115, bod 4 Dotace 

doplňuje se písm. c): 

http://www.eagri.cz/
http://www.eagri.cz/
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c) pro žadatele, kteří se zúčastnili digitálního či virtuálního veletrhu/výstavy, 

maximálně do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů: 

- úhrada registračního poplatku při účasti na digitálních či virtuálních 

veletrzích/výstavách zahrnujícího digitální platformu či kompaktní marketingové 

služby do výše 80 000 Kč na žadatele a na veletrh/výstavu. 

 

str. 115 - 116, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace  

původní text: 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznat lze účast na veletrzích/výstavách konaných v období od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021. 

b) Žádost o dotaci se podává za daný dotační podprogram zvlášť. 

c) Uznatelnými náklady v případě žadatelů odpovídajících bodu 3 Žadatel písmeno a) jsou 

náklady uskutečněné v termínu ode dne následujícího po dni podání žádosti o dotaci do 

dne předcházejícímu dni podání dokladů prokazujících nárok na dotaci. 

d) Žadatel musí doložit doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady 

související s předmětem dotace. 

e) Dotaci nelze poskytnout na účast na veletrhu/výstavě organizované s podporou Státního 

zemědělského intervenčního fondu, agentury Czech Trade nebo v rámci Projektů na 

podporu ekonomické diplomacie Ministerstva zemědělství (PROPED). 

f) Podmínkou pro poskytnutí dotace je přítomnost alespoň jednoho zástupce žadatele po celou 

dobu konání veletrhu/výstavy. 

g) Pro žadatele bod 4 písmeno b) je podmínkou pro poskytnutí dotace viditelné označení 

stánku cedulemi nebo bannery na čelní straně stánku: 

I. názvem státu a vlajkou ČR (rozměry cca 100 x 50 cm), 

II. logem Ministerstva zemědělství a kontaktními údaji - www.eagri.cz (rozměry 

cca 50 x 30 cm). 

h) Žadatel bod 4 písmeno b) musí prokázat účast na veletrhu/výstavě doložením přihlášky 

k účasti na veletrhu/výstavě nebo katalogu vystavovatelů a fotodokumentací stánku, ze které 

bude patrné viditelné označení stánku (1 - 2 fotografie). 

i) V případě, že bude veletrh/výstava zrušena rozhodnutím příslušné veletržní správy 

či Ministerstva zemědělství v důsledku vyšší moci či zájmu státu a nebude-li se z tohoto 

důvodu žadatel o dotaci akce účastnit, budou žadateli částečně uhrazeny skutečně 

vynaložené náklady na účast na zahraniční akci i v případě, že se neuskuteční. Jedná se 

o náklady uvedené v bodu 4 Dotace s výjimkou úhrady nákladů na cestovní výlohy. Tuto 

skutečnost je nutné doložit čestným prohlášením o neúčasti na zahraniční akci z důvodu 

jejího zrušení na formuláři Fondu včetně potvrzení o zrušení akce (potvrzení od veletržní 

správy či MZe, případně printscreen obrazovky veletrhu s informací o zrušení 

veletrhu/výstavy), na kterém bude uvedeno datum rozhodnutí o ukončení akce, a čestným 

prohlášením na formuláři Fondu, že uhrazené náklady nebyly zpětně vráceny žadateli. 

Uznat lze platby za skutečně vynaložené náklady, které byly žadatelem provedeny 

nejpozději den před dnem, kdy bylo rozhodnuto o ukončení akce. V případě zrušeného 

veletrhu/výstavy z výše uvedených důvodů bude dotace poskytnuta v režimu „de minimis“. 
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j) V případě, že je termín veletrhu/výstavy pouze posunut z termínu konání do 31. 5. 2020 

(Zásady 2020) na období od 1. 6. 2020, žadatelé uvedou požadavek na dotaci na 

veletrh/výstavu do žádosti pro rok 2021, přičemž výdaje uskutečněné před 1. 6. 2020 

budou považovány za uznatelné výdaje. K žádosti na rok 2021 doloží žadatel čestné 

prohlášení o účasti na veletrhu či výstavě na formuláři Fondu včetně potvrzení o posunutí 

termínu akce (potvrzení od veletržní správy či MZe, případně printscreen obrazovky 

veletrhu s informací o posunutí termínu veletrhu/výstavy). Doklady prokazující nárok na 

dotaci žadatelé doloží po ukončení realizace předmětu dotace v termínu pro podání 

dokladů tj. 1. 6. – 30. 6. 2021. 

se mění takto: 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznat lze účast na veletrzích/výstavách konaných v období od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021. 

b) Žádost o dotaci se podává za daný dotační podprogram zvlášť. 

c) Uznatelnými náklady v případě žadatelů odpovídajících bodu 3 Žadatel písmeno a) jsou 

náklady uskutečněné v termínu ode dne následujícího po dni podání žádosti o dotaci do 

dne předcházejícímu dni podání dokladů prokazujících nárok na dotaci. 

d) Žadatel musí doložit doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady 

související s předmětem dotace. 

e) Dotaci nelze poskytnout na účast na veletrhu/výstavě organizované s podporou Státního 

zemědělského intervenčního fondu, agentury Czech Trade nebo v rámci Projektů na 

podporu ekonomické diplomacie Ministerstva zemědělství (PROPED). 

f) Podmínkou pro poskytnutí dotace u klasických veletrhů/výstav s fyzickou účastí 

vystavovatelů je přítomnost alespoň jednoho zástupce žadatele po celou dobu konání 

veletrhu/výstavy. 

g) Pro žadatele bod 4 písmeno b) je podmínkou pro poskytnutí dotace viditelné označení 

stánku cedulemi nebo bannery na čelní straně stánku: 

I. názvem státu a vlajkou ČR (rozměry cca 100 x 50 cm), 

II. logem Ministerstva zemědělství a kontaktními údaji - www.eagri.cz (rozměry 

cca 50 x 30 cm). 

h) Žadatel bod 4 písmeno b) musí prokázat účast na veletrhu/výstavě doložením přihlášky 

k účasti na veletrhu/výstavě nebo katalogu vystavovatelů a fotodokumentací stánku, ze které 

bude patrné viditelné označení stánku (1 - 2 fotografie). 

i) Žadatel bod 4 písmeno c) musí prokázat účast na digitálním či virtuálním 

veletrhu/výstavě doložením dokladů prokazujících účast žadatele na digitálním či 

virtuálním veletrhu/výstavě (přihláška k účasti na  veletrhu/výstavě, printscreen 

obrazovky hlavní stránky digitálního či virtuálního veletrhu, printscreen obrazovky 

vizualizace virtuálního stánku s viditelným označením názvu firmy). 

j) V případě, že bude veletrh/výstava zrušena rozhodnutím příslušné veletržní správy 

či Ministerstva zemědělství v důsledku vyšší moci či zájmu státu a nebude-li se z tohoto 

důvodu žadatel o dotaci akce účastnit, budou žadateli částečně uhrazeny skutečně 

vynaložené náklady na účast na zahraniční akci i v případě, že se neuskuteční. Za zrušení 

je považováno zrušení veletrhu/výstavy bez náhrady nebo bude-li nahrazen digitální 
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či virtuální formou. Jedná se o náklady uvedené v bodu 4 Dotace s výjimkou úhrady 

nákladů na cestovní výlohy. Tuto skutečnost je nutné doložit čestným prohlášením 

o neúčasti na zahraniční akci z důvodu jejího zrušení na formuláři Fondu včetně potvrzení 

o zrušení akce (potvrzení od veletržní správy či MZe, případně printscreen obrazovky 

veletrhu s informací o zrušení veletrhu/výstavy), na kterém bude uvedeno datum 

rozhodnutí o ukončení akce, a čestným prohlášením na formuláři Fondu, že uhrazené 

náklady nebyly zpětně vráceny žadateli. Uznat lze platby za skutečně vynaložené náklady, 

které byly žadatelem provedeny nejpozději den před dnem, kdy bylo rozhodnuto 

o ukončení akce. V případě zrušeného veletrhu/výstavy z výše uvedených důvodů bude 

dotace poskytnuta v režimu „de minimis“. 

k) V případě, že dojde ke zrušení klasického veletrhu/výstavy s fyzickou účastí 

vystavovatelů a je nahrazen digitálním či virtuálním veletrhem/výstavou, může 

žadatel uplatnit nárok pouze na jednu z těchto forem (buď na zrušený 

veletrh/výstavu, nebo na náhradní digitální či virtuální formu). Dotaci nelze uplatnit 

vícekrát na jeden veletrh/výstavu. 

l) V případě, že je termín veletrhu/výstavy pouze posunut z termínu konání do 31. 5. 2020 

(Zásady 2020) na období od 1. 6. 2020, žadatelé uvedou požadavek na dotaci na 

veletrh/výstavu do žádosti pro rok 2021, přičemž výdaje uskutečněné před 1. 6. 2020 

budou považovány za uznatelné výdaje. K žádosti na rok 2021 doloží žadatel čestné 

prohlášení o účasti na veletrhu či výstavě na formuláři Fondu včetně potvrzení o posunutí 

termínu akce (potvrzení od veletržní správy či MZe, případně printscreen obrazovky 

veletrhu/výstavy s informací o posunutí termínu veletrhu/výstavy). Doklady prokazující 

nárok na dotaci žadatelé doloží po ukončení realizace předmětu dotace v termínu pro 

podání dokladů tj. 1. 6. – 30. 6. 2021. 

m) V případě, že je termín veletrhu/výstavy pouze posunut z termínu konání do 

31. 5. 2021 (Zásady 2021) na období od 1. 6. 2021, žadatelé uvedou požadavek na 

dotaci na veletrh/výstavu do žádosti pro rok 2022, přičemž výdaje uskutečněné před 

1. 6. 2021 budou považovány za uznatelné výdaje. K žádosti na rok 2022 doloží 

žadatel čestné prohlášení o účasti na veletrhu či výstavě na formuláři Fondu včetně 

potvrzení o posunutí termínu akce (potvrzení od veletržní správy či MZe, případně 

printscreen obrazovky veletrhu/výstavy s informací o posunutí termínu 

veletrhu/výstavy). Doklady prokazující nárok na dotaci žadatelé doloží po ukončení 

realizace předmětu dotace v termínu pro podání dokladů tj. 1. 6. – 30. 6. 2022. 

 

str. 118, bod 7 Doklady prokazující nárok na dotaci, písm. d) 

původní text: 

d) doklady prokazující účast žadatele na veletrhu/výstavě (přihlášky k účasti 

na veletrhu/výstavě nebo katalogy vystavovatelů a fotodokumentaci, ze které bude patrné 

viditelné označení stánku dle bodu 5 písm. g) (1 - 2 fotografie) - žadatel bod 4 písmeno b), 

se mění takto: 

d) doklady prokazující účast žadatele na klasickém veletrhu/výstavě s fyzickou účastí 

vystavovatelů (přihlášky k účasti na veletrhu/výstavě nebo katalogy vystavovatelů 

a fotodokumentaci, ze které bude patrné viditelné označení stánku dle bodu 5 písm. g) 

(1 - 2 fotografie) - žadatel bod 4 písmeno b, 
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str. 118, bod 7 Doklady prokazující nárok na dotaci, za písm. d) 

se vkládá nové písm. e): 

e) doklady prokazující účast žadatele na digitálním či virtuálním veletrhu/výstavě 

(přihláška k účasti na veletrhu/výstavě, printscreen obrazovky hlavní stránky 

digitálního či virtuálního veletrhu/výstavy, printscreen obrazovky vizualizace 

virtuálního stánku s viditelným označením názvu firmy) - žadatel bod 4, písmeno c), 

 

původní písm. e) se mění na písm. f) 

 

str. 118, bod 9 Seznam mezinárodních veletrhů a výstav, kde má MZe oficiální expozici 

v období od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021 

původní text: 

9   Seznam mezinárodních veletrhů a výstav, kde má MZe oficiální expozici v období od 

1. 6. 2020 do 31. 5. 2021 

se mění takto: 

9   Seznam mezinárodních veletrhů a výstav, kde má nebo mělo mít MZe oficiální expozici 

v období od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021 

 

9.H.b.   Podpora účasti na ostatních mezinárodních zemědělských a potravinářských 

veletrzích a výstavách v zahraničí 

Str. 121, bod 2 Předmět dotace, první odstavec  

původní text: 

Úhrada nájmu výstavní plochy a stavby stánku, úhrada cestovních nákladů a úhrada 

registračního poplatku subjektům účastnícím se zemědělských, potravinářských, lesnických 

a zahradnických veletrhů a výstav v zahraničí (mimo veletrhů s oficiální účastí MZe) v období 

od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021. 

se mění takto: 

Úhrada nájmu výstavní plochy a stavby stánku, úhrada cestovních nákladů a úhrada 

registračního poplatku subjektům účastnícím se zemědělských, potravinářských, lesnických 

a zahradnických veletrhů a výstav v zahraničí včetně digitálních či virtuálních 

veletrhů/výstav (mimo veletrhů s oficiální účastí MZe) v období od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021. 

V případě digitálních či virtuálních veletrhů/výstav je hrazen registrační poplatek 

zahrnující digitální platformu či kompaktní marketingové služby. 

 

Str. 122, bod 4 Dotace 

doplňuje se odrážka: 

- úhrada registračního poplatku při účasti na digitálních či virtuálních 

veletrzích/výstavách zahrnujícího digitální platformu či kompaktní marketingové 

služby) do výše 80 000 Kč na žadatele a na veletrh/výstavu. 

 

str. 122 - 123, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace 

původní text: 
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5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznat lze účast na veletrzích/výstavách konaných v období od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021. 

b) Žádost o dotaci se podává za daný dotační podprogram zvlášť. 

c) Uznatelnými náklady v případě žadatelů odpovídajících bodu 3 Žadatel písmeno a) jsou 

náklady uskutečněné v termínu ode dne následujícího po dni podání žádosti o dotaci do 

dne předcházejícímu dni podání dokladů prokazujícími nárok na dotaci. 

d) Žadatel musí doložit doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady 

související s předmětem dotace.  

e) Dotaci lze poskytnout jednomu žadateli pouze na účast na maximálně 6 veletrzích nebo 

výstavách v období od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021. 

f) Dotaci lze poskytnout jednomu žadateli pouze třikrát na stejný veletrh/výstavu (na 3 ročníky 

stejného veletrhu/výstavy, které nemusí následovat po sobě). Na čtvrtou a další účast již nelze 

dotaci poskytnout. Počet veletrhů/výstav pro poskytnutí dotace se počítá poprvé v rámci 

Zásad pro rok 2016. 

g) Dotaci lze poskytnout v rámci jednoho státu na veletrh/výstavu stejného názvu pouze v jednom 

městě, pokud se veletrh/výstava koná na více místech v rámci jednoho státu. 

h) Dotaci lze poskytnout žadateli pouze na jeden stánek v rámci jednoho veletrhu/výstavy, nikoliv 

na dva a více. 

i) Dotaci nelze poskytnout na účast na veletrhu/výstavě organizované s podporou Státního 

zemědělského intervenčního fondu, agentury Czech Trade či v rámci Projektů na podporu 

ekonomické diplomacie Ministerstva zemědělství (PROPED). 

j) Podmínkou pro poskytnutí dotace je viditelné označení stánku cedulemi nebo bannery na 

čelní straně stánku: 

I. názvem státu a vlajkou ČR (rozměry cca 100 x 50 cm), 

II. logem Ministerstva zemědělství a kontaktními údaji - www.eagri.cz (rozměry 

cca 50 x 30 cm). 

k) Žadatel musí prokázat účast na veletrhu/výstavě doložením přihlášky k účasti 

na veletrhu/výstavě nebo katalogu vystavovatelů a fotodokumentací stánku, ze které bude 

patrné viditelné označení stánku (1 - 2 fotografie). 

l) V případě, že bude veletrh/výstava zrušena rozhodnutím příslušné veletržní správy 

či Ministerstva zemědělství v důsledku vyšší moci či zájmu státu a nebude-li se z tohoto 

důvodu žadatel o dotaci akce účastnit, budou žadateli částečně uhrazeny skutečně 

vynaložené náklady na účast na zahraniční akci i v případě, že se neuskuteční. Jedná se 

o náklady uvedené v bodu 4 Dotace s výjimkou úhrady nákladů na cestovní výlohy. Tuto 

skutečnost je nutné doložit čestným prohlášením o neúčasti na zahraniční akci z důvodu 

jejího zrušení na formuláři Fondu včetně potvrzení o zrušení akce (potvrzení od veletržní 

správy či MZe, případně printscreen obrazovky veletrhu s informací o zrušení 

veletrhu/výstavy), na kterém bude uvedeno datum rozhodnutí o ukončení akce, a čestným 

prohlášením na formuláři Fondu, že uhrazené náklady nebyly zpětně vráceny žadateli. 

Uznat lze platby za skutečně vynaložené náklady, které byly žadatelem provedeny 

nejpozději den před dnem, kdy bylo rozhodnuto o ukončení akce. V případě zrušeného 

veletrhu/výstavy z výše uvedených důvodů bude dotace poskytnuta v režimu „de minimis“. 
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m) V případě, že je termín veletrhu/výstavy pouze posunut z termínu konání do 31. 5. 2020 

(Zásady 2020) na období od 1. 6. 2020, žadatelé uvedou požadavek na dotaci na 

veletrh/výstavu do žádosti pro rok 2021, přičemž výdaje uskutečněné před 1. 6. 2020 

budou považovány za uznatelné výdaje. K žádosti na rok 2021 doloží žadatel čestné 

prohlášení o účasti na veletrhu či výstavě na formuláři Fondu včetně potvrzení o posunutí 

termínu akce (potvrzení od veletržní správy či MZe, případně printscreen obrazovky 

veletrhu s informací o posunutí termínu veletrhu/výstavy). Doklady prokazující nárok na 

dotaci žadatelé doloží po ukončení realizace předmětu dotace v termínu pro podání 

dokladů tj. 1. 6. – 30. 6. 2021. 

se mění takto: 

5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznat lze účast na veletrzích/výstavách konaných v období od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021. 

b) Žádost o dotaci se podává za daný dotační podprogram zvlášť. 

c) Uznatelnými náklady v případě žadatelů odpovídajících bodu 3 Žadatel písmeno a) jsou 

náklady uskutečněné v termínu ode dne následujícího po dni podání žádosti o dotaci do 

dne předcházejícímu dni podání dokladů prokazujícími nárok na dotaci. 

d) Žadatel musí doložit doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady 

související s předmětem dotace.  

e) Dotaci lze poskytnout jednomu žadateli pouze na účast na maximálně 

6 veletrzích/výstavách včetně digitálních či virtuálních v období od 1. 6. 2020 do 

31. 5. 2021. 

f) Dotaci lze poskytnout jednomu žadateli pouze třikrát na stejný veletrh/výstavu (na 3 ročníky 

stejného veletrhu/výstavy, které nemusí následovat po sobě). Na čtvrtou a další účast již nelze 

dotaci poskytnout. Počet veletrhů/výstav pro poskytnutí dotace se počítá poprvé v rámci 

Zásad pro rok 2016. 

g) Dotaci lze poskytnout v rámci jednoho státu na veletrh/výstavu stejného názvu pouze v jednom 

městě, pokud se veletrh/výstava koná na více místech v rámci jednoho státu. 

h) Dotaci lze poskytnout žadateli pouze na jeden stánek v rámci jednoho veletrhu/výstavy, nikoliv 

na dva a více. 

i) Dotaci nelze poskytnout na účast na veletrhu/výstavě organizované s podporou Státního 

zemědělského intervenčního fondu, agentury Czech Trade či v rámci Projektů na podporu 

ekonomické diplomacie Ministerstva zemědělství (PROPED). 

j) Podmínkou pro poskytnutí dotace u klasického veletrhu/výstavy s fyzickou účastí je 

viditelné označení stánku cedulemi nebo bannery na čelní straně stánku: 

I. názvem státu a vlajkou ČR (rozměry cca 100 x 50 cm), 

II. logem Ministerstva zemědělství a kontaktními údaji - www.eagri.cz (rozměry 

cca 50 x 30 cm). 

k) Žadatel musí prokázat účast na klasickém veletrhu/výstavě s fyzickou účastí 

vystavovatelů doložením přihlášky k účasti na veletrhu/výstavě nebo katalogu 

vystavovatelů a fotodokumentací stánku, ze které bude patrné viditelné označení stánku 

(1 - 2 fotografie). 
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l) Žadatel musí prokázat účast na digitálním či virtuálním veletrhu/výstavě doložením 

přihlášky k účasti na  veletrhu/výstavě, printscreenu obrazovky hlavní stránky 

digitálního či virtuálního veletrhu/výstavy, printscreenu obrazovky vizualizace 

virtuálního stánku s viditelným označením názvu firmy). 

m) V případě, že bude veletrh/výstava zrušena rozhodnutím příslušné veletržní správy 

či Ministerstva zemědělství v důsledku vyšší moci či zájmu státu a nebude-li se z tohoto 

důvodu žadatel o dotaci akce účastnit, budou žadateli částečně uhrazeny skutečně 

vynaložené náklady na účast na zahraniční akci i v případě, že se neuskuteční. Za zrušení 

je považováno zrušení klasického veletrhu/výstavy s fyzickou přítomností osob bez 

náhrady nebo bude-li nahrazen digitální či virtuální formou. Jedná se o náklady 

uvedené v bodu 4 Dotace s výjimkou úhrady nákladů na cestovní výlohy. Tuto skutečnost 

je nutné doložit čestným prohlášením o neúčasti na zahraniční akci z důvodu jejího zrušení 

na formuláři Fondu včetně potvrzení o zrušení akce (potvrzení od veletržní správy či MZe, 

případně printscreen obrazovky veletrhu s informací o zrušení veletrhu/výstavy), na 

kterém bude uvedeno datum rozhodnutí o ukončení akce, a čestným prohlášením na 

formuláři Fondu, že uhrazené náklady nebyly zpětně vráceny žadateli. Uznat lze platby za 

skutečně vynaložené náklady, které byly žadatelem provedeny nejpozději den před dnem, 

kdy bylo rozhodnuto o ukončení akce. V případě zrušeného veletrhu/výstavy z výše 

uvedených důvodů bude dotace poskytnuta v režimu „de minimis“. 

n) V případě, že dojde ke zrušení klasického veletrhu/výstavy s fyzickou účastí 

vystavovatelů a je nahrazen digitálním či virtuálním veletrhem/výstavou, může 

žadatel uplatnit nárok pouze na jednu z těchto forem (buď na zrušený 

veletrh/výstavu, nebo na náhradní digitální či virtuální formu). Dotaci nelze uplatnit 

vícekrát na jeden veletrh/výstavu. 

o) V případě, že je termín veletrhu/výstavy pouze posunut z termínu konání do 31. 5. 2020 

(Zásady 2020) na období od 1. 6. 2020, žadatelé uvedou požadavek na dotaci na 

veletrh/výstavu do žádosti pro rok 2021, přičemž výdaje uskutečněné před 1. 6. 2020 

budou považovány za uznatelné výdaje. K žádosti na rok 2021 doloží žadatel čestné 

prohlášení o účasti na veletrhu či výstavě na formuláři Fondu včetně potvrzení o posunutí 

termínu akce (potvrzení od veletržní správy či MZe, případně printscreen obrazovky 

veletrhu s informací o posunutí termínu veletrhu/výstavy). Doklady prokazující nárok na 

dotaci žadatelé doloží po ukončení realizace předmětu dotace v termínu pro podání 

dokladů tj. 1. 6. – 30. 6. 2021. 

p) V případě, že je termín veletrhu/výstavy pouze posunut z termínu konání do 

31. 5. 2021 (Zásady 2021) na období od 1. 6. 2021, žadatelé uvedou požadavek na 

dotaci na veletrh/výstavu do žádosti pro rok 2022, přičemž výdaje uskutečněné před 

1. 6. 2021 budou považovány za uznatelné výdaje. K žádosti na rok 2022 doloží 

žadatel čestné prohlášení o účasti na veletrhu či výstavě na formuláři Fondu včetně 

potvrzení o posunutí termínu akce (potvrzení od veletržní správy či MZe, případně 

printscreen obrazovky veletrhu s informací o posunutí termínu veletrhu/výstavy). 

Doklady prokazující nárok na dotaci žadatelé doloží po ukončení realizace předmětu 

dotace v termínu pro podání dokladů tj. 1. 6. – 30. 6. 2022. 

 

str. 124, bod 7 Doklady prokazující nárok na dotaci, písm. d) 

 



  Č.j. 67166/2020-MZE-18131 

9 
 

původní text: 

d) doklady prokazující účast žadatele na veletrhu/výstavě (přihlášky k účasti 

na veletrhu/výstavě nebo katalogy vystavovatelů a fotodokumentaci, ze které bude patrné 

viditelné označení stánku dle bodu 5 písm. j) (1 - 2 fotografie), 

se mění takto: 

d) doklady prokazující účast žadatele na klasickém veletrhu/výstavě s fyzickou účastí 

vystavovatelů (přihlášky k účasti na veletrhu/výstavě nebo katalogy vystavovatelů 

a fotodokumentaci, ze které bude patrné viditelné označení stánku dle bodu 5 písm.j) (1 - 2 

fotografie), 

 

str. 125, bod 7 Doklady prokazující nárok na dotaci, za písm. d) 

se vkládá nové písm. e): 

e) doklady prokazující účast žadatele na digitálním či virtuálním veletrhu/výstavě 

(přihláška k účasti na veletrhu/výstavě, printscreen obrazovky hlavní stránky 

digitálního či virtuálního veletrhu/výstavy, printscreen obrazovky vizualizace 

virtuálního stánku s viditelným označením názvu firmy), 

původní písm. e) se mění na písm. f) 

Dotační program 19.   Podpora na účast producentů a zpracovatelů 

zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ 

za str. 175 se vkládá nový dotační podprogram: 

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. 
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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. 

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. 

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

Příloha č. 1 Typ dotace a termíny příjmu pro rok 2021 

str. 229, tabulka 

vkládá se: 

DP název DP 

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

příjem žádosti o 
dotaci pro rok 2021 

příjem dokladů 
prokazujících nárok na 
dotaci pro rok 2021 

příjem žádosti o 
dotaci pro rok 2022 

19.C.  

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

nákladů --- --- 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021 

 

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny. 

 

V Praze dne 17. prosince 2020      

 

 

 

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

státní tajemník v Ministerstvu zemědělství  náměstek pro řízení Sekce   

 zemědělství a potravinářství 


