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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 – DP 18. 
 
 
 

Část B Dotační programy 
 
 
 
Dotační program 18. Podpora činnosti potravinových bank a dalších 
subjektů s humanitárním zaměřením 
 
18.A.   Podpora provozu potravinových bank a dalších subjektů 
s humanitárním zaměřením 

 
str. 164, bod 4 Dotace, druhý odstavec, Výše dotace 

původní text:  

Výše dotace: 

a) pro žadatele, kteří shromáždí do 70 tun potravin získaných od provozovatelů 
potravinářských podniků na základě jejich povinnosti stanovené v § 11 odst. 2 zákona 
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, za 
předchozí kalendářní rok - do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů dle 
předloženého projektu, maximální možná výše dotace je  2 400 000 Kč 

b) pro žadatele, kteří shromáždí 70 až 500 tun potravin získaných od provozovatelů 
potravinářských podniků na základě jejich povinnosti stanovené v § 11 odst. 2 zákona 
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, za 
předchozí kalendářní rok - do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů dle 
předloženého projektu, maximální možná výše dotace je 3 000 000 Kč, 

c) pro žadatele, kteří shromáždí nad 500 tun potravin získaných od provozovatelů potravinářských 
podniků na základě jejich povinnosti stanovené v § 11 odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, za předchozí kalendářní 
rok - do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů dle předloženého projektu, 
maximální možná výše dotace je 6 000 000 Kč. 

se mění takto: 

Výše dotace: 

a) pro žadatele, kteří shromáždí do 70 tun potravin získaných od provozovatelů 
potravinářských podniků na základě jejich povinnosti stanovené v § 11 odst. 2 zákona 
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, za 
předchozí kalendářní rok - do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů dle 
předloženého projektu, maximální možná celková výše dotace za rok 2021 je 
3 000 000 Kč, 

b) pro žadatele, kteří shromáždí 70 až 500 tun potravin získaných od provozovatelů 
potravinářských podniků na základě jejich povinnosti stanovené v § 11 odst. 2 zákona 
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, za 
předchozí kalendářní rok - do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů dle 
předloženého projektu, maximální možná celková výše dotace za rok 2021 je 
5 000 000 Kč, 
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c) pro žadatele, kteří shromáždí nad 500 tun potravin získaných od provozovatelů potravinářských 
podniků na základě jejich povinnosti stanovené v § 11 odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, za předchozí kalendářní 
rok - do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů dle předloženého projektu, 
maximální možná celková výše dotace za rok 2021 je 10 000 000 Kč. 

 
str. 165, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, vložení písm. f) a g) 

vkládají se písm.: 

f) Žadatel může podat v rámci každého příjmu pouze jednu žádost. 

g) Doklady prokazující nárok na dotaci podává žadatel za obě žádosti najednou. 
 
str. 165, bod 6 Termín příjmu žádostí o dotaci  

původní text:  

Příjem žádosti o dotaci začíná 5. 1. 2021 a končí 15. 2. 2021. 

se mění takto:  

První příjem žádosti o dotaci začíná 5. 1. 2021 a končí 15. 2. 2021. 

Druhý příjem žádosti o dotaci začíná 14. 12. 2021 a končí 31. 12. 2021. 
 
str. 165, bod 7 Přílohy k žádosti o dotaci, změna názvu bodu 7 

původní text: 

7   Přílohy k žádosti o dotaci 

se mění takto:  

7   Přílohy k žádosti o dotaci (žadatel dokládá pouze jednou) 
 
str. 165, bod 8 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

původní text: 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 6. 2021 a končí 
31. 1. 2022. 

se mění takto:  

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 6. 2021 a končí 
28. 2. 2022. 
 

18.B.   Podpora výstavby a rekonstrukce skladovacích prostor potravinových bank 
a dalších subjektů s humanitárním zaměřením 

str. 169, bod 8 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

původní text: 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 6. 2021 a končí 

31. 1. 2022. 

se mění takto:  

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 6. 2021 a končí 

28. 2. 2022.  
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str. 229, 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 

příjem dokladů 
prokazujících nárok na 
dotaci pro rok 2021 

příjem 
žádosti o 
dotaci pro 
rok 2022 

18.. 
Podpora činnosti potravinových 
bank a dalších subjektů s 
humanitárním zaměřením 

nákladů 5. 1. 2021 – 15. 2. 2021 1. 6. 2021 – 31. 1. 2022  

 
 
se mění takto: 

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 

18..A. 
Podpora provozu 
potravinových bank a dalších 
subjektů s humanitárním 
zaměřením 

nákladů 

1. žádost o dotaci: 
5. 1. 2021 - 15. 2. 2021 
2. žádost o dotaci: 
14. 12. 2021 – 31. 12. 2021 

1. 6. 2021 – 28. 2. 2022  

18.B. 

Podpora výstavby a 
rekonstrukce skladovacích 
prostor potravinových bank a 
dalších subjektů 
s humanitárním zaměřením  

nákladů 5. 1. 2021 – 15. 2. 2021 1. 6. 2021 – 28. 2. 2022  

 

 
Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny. 

 

V Praze dne 9. prosince 2021      

 

 

 

 

 

 

 

 

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

státní tajemník v Ministerstvu zemědělství  náměstek pro řízení sekce 

Sekce zemědělství a potravinářství 

 


