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Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 
2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů – DP 1.R., 3.a., 3.h., 8.F., 10.E. 
 
 
 

Část B Dotační programy 
 
 
 

Dotační program 1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů 

str. 16, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, změna písm. c) a d) 

původní text: 

c) Nově vysázený ovocný sad musí být osázen uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, 
broskvoní (nektarinek), slivoní (kromě myrobalánu), třešní nebo višní na výměře 
minimálně 0,50 ha jednoho druhu (v součtu všech ploch DPB daného druhu).  

d) Nově vysázený ovocný sad musí být osázen uznanou sadbou rybízů, angreštů nebo malin 
na výměře minimálně 0,50 ha jednoho druhu (v součtu všech ploch DPB daného druhu).  

se mění takto: 

c) Nově vysázený ovocný sad musí být osázen uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, 
broskvoní (nektarinek), slivoní (kromě myrobalánu), třešní nebo višní na výměře 
minimálně 0,50 ha jednoho druhu (v součtu všech způsobilých ploch DPB daného druhu).  

d) Nově vysázený ovocný sad musí být osázen uznanou sadbou rybízů, angreštů nebo malin 
na výměře minimálně 0,50 ha jednoho druhu (v součtu všech způsobilých ploch DPB 
daného druhu).  

 
str. 17, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, změna písm. h) 

původní text:  

h) Žadatel/příjemce dotace musí být nejpozději od data příjmu dokladů prokazujících nárok 
na dotaci do 31. 12. 2032 členem SISPO. 

se mění takto: 

h) Žadatel/příjemce dotace musí být nejpozději od 30. 11. 2022 do 31. 12. 2032 členem 
SISPO. 

 

Dotační program 3. Podpora ozdravování polních a speciálních 
plodin 
 

3.a.   Biologická ochrana rostlin jako náhrada chemické ochrany 

str. 40, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, změna písm. i) 

původní text: 

i) Za odborný servis lze považovat úkony spojené s aplikací biologické ochrany rostlin.  

se mění takto: 

i) Za odborný servis lze považovat specializované úkony (zpracování plánu biologické 
ochrany plodiny/skupiny polních plodin uvedené v žádosti o dotaci, aplikace 
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přípravku za využití specifického vybavení apod.) spojené s aplikací biologické ochrany 
rostlin, provedené formou služby externím subjektem. 

 
str. 41, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, změna písm. m) 

původní text: 

m) U ploch plodin uvedených v bodě 4   Dotace evidovaných v LPIS musí být jako uživatel 
u DPB v LPIS veden žadatel od data podání žádosti o dotaci do data příjmu dokladů 
prokazujících nárok na dotaci. 

se mění takto: 

m) U ploch plodin uvedených v bodě 4   Dotace evidovaných v LPIS musí být jako uživatel 
u DPB v LPIS veden žadatel od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. 

 
str. 42 - 43, bod 10 Náklady související s předmětem dotace, Seznam uznatelných nákladů 
souvisejících s předmětem dotace, změna písm. b)  

původní text: 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace: 

a) náklady na pořízení přípravků biologické ochrany rostlin, 

b) náklady na odborný servis spojený s aplikací biologické ochrany rostlin. 

se mění takto: 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace: 

a) náklady na pořízení přípravků biologické ochrany rostlin, 

b) mimořádné náklady na způsobilý odborný servis spojený s aplikací biologické ochrany 
rostlin. 

 
str. 43, bod 10 Náklady související s předmětem dotace, Seznam neuznatelných nákladů 
souvisejících s předmětem dotace, doplnění nových písm. c) – e) 

původní znění: 

Seznam neuznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace: 

a) náklady na dopravu, 

b) transakční náklady. 

nové znění: 

Seznam neuznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace: 

a) náklady na dopravu, 

b) transakční náklady, 

c) náklady na monitoring škodlivého organismu, 

d) náklady na činnost rostlinolékaře podniku, 

e) náklady na aplikaci přípravku běžnými postupy (běžně používaný postřikovač apod.). 
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3.h.   Podpora prevence šířeních virových a bakteriálních chorob chmele 

str. 56, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, změna písm. d) 

původní text: 

d) Ozdravená plocha chmelnice musí být minimálně 1 ha v součtu všech ploch DPB při 
použití minimálně 2 500 ks a maximálně 3 400 ks sazenic na ha. 

se mění takto: 

d) Ozdravená plocha chmelnice musí být minimálně 1 ha v součtu všech ploch DPB při 
použití minimálně 2 500 ks a maximálně 3 400 ks sazenic na ha na každém DPB. 

 

Dotační program 8. Nákazový fond 
 

8.F.   Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz 
prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti 

str. 67 - 68, písm. A) Žádost o dotaci a Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci 

původní text: 

A) Žádost o dotaci a Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci 

V rámci sledovaného období 2022 (1. 10. 2021 – 30. 9. 2022) podá žadatel za každý 
z podprogramů 8.F.c. a 8.F.d. jednu samostatnou Žádost o dotaci a  jeden samostatný 
Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci. Pokud žadatel nepodá řádně a včas Žádost 
o dotaci a Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci nebude dotace žadateli 
poskytnuta.  

Pro sledované období 2022 je v rámci dotačních podprogramů 8.F.c. a 8.F.d. platný 
následující termín pro podání Žádosti o dotaci a Formuláře s doklady prokazujícími nárok na 
dotaci: 

 Žádost o dotaci a Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podány 
u dotačního podprogramu 8.F.c. a 8.F.d. do 31. 10. 2022, kdy podání Žádosti vždy musí 
předcházet před podáním Formuláře. 

V rámci jednotlivých podprogramů je zapotřebí doložit následující doklady prokazující nárok 
na dotaci: 

- dotační program 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování 
chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti 

 Plán preventivních opatření (dále jen „PPO“) schválený příslušnou Krajskou veterinární 
správou Státní veterinární správy ČR (KVS SVS) v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 166/1999 Sb., který musí být potvrzen příslušnou KVS SVS před začátkem 
sledovaného období;  

 soupis naskladnění hal a turnusů zahrnutých do součtu ošetřených m2 podle kategorií 
drůbeže;  

 kopie dokladů dokumentující vynaložené náklady dle jednotlivých hospodářství za 
úkony provedené formou služeb souvisejících s prováděním preventivních opatření dle 
PPO, zaměřených na zvýšení biologické bezpečnosti v období od 1. 10. 2021 do 
30. 9. 2022 a kopie dokladů dokumentující vynaložené náklady dle jednotlivých 
hospodářství za separátní nákupy prostředků pro dané činnosti, pokud je však daný 
úkon proveden jiným subjektem formou služeb spojených s prováděním dezinfekce, 
deratizace a desinsekce a dalších preventivních opatření zaměřených na zvýšení 
biologické bezpečnosti v období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 (daňový doklad s datem 
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uskutečnění zdanitelného plnění) včetně dokumentů prokazujících úhradu těchto 
nákladů (potvrzení o provedené úhradě, výpis z účtu, doklad o platbě v hotovosti)1;  

 potvrzení KVS SVS, že v období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 byla provedena 
preventivní opatření proti výskytu zoonóz v hale/halách (m2 hal/y). Zároveň musí být 
v tomto období, nebo jeho části, v předmětné hale chována drůbež. 

- dotační podprogram: 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat 
zvýšením biologické bezpečnosti 

 Ozdravovací Program od vyjmenovaných nákaz prasat schválený příslušnou KVS SVS 
v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., který musí být potvrzen 
příslušnou KVS SVS před začátkem sledovaného období;  

 doklad o tom, že otcové naskladněných zdravých zvířat jsou zapsáni v ústředním 
registru plemeníků potvrzený pověřenou osobou podle zákona č. 154/2000 Sb., 
pro kategorie A, B; 

 kopie dokladů dokumentující vynaložené náklady dle jednotlivých hospodářství 
v souvislosti s ozdravováním od vyjmenovaných nákaz prasat podle Ozdravovacího 
Programu od vyjmenovaných nákaz prasat, ve stájích určených pro vyjmenované 
kategorie prasat v období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 (daňový doklad s datem 
uskutečnění zdanitelného plnění) včetně dokumentů prokazujících úhradu těchto 
nákladů (potvrzení o provedené úhradě, výpis z účtu, doklad o platbě v hotovosti)2.  

o na úkony provedené formou služeb; 

o za náklady provedené vlastními silami – dokládá se výkaz práce předložený dle 
formuláře Fondu, který musí obsahovat jméno zaměstnance, datum odvedené 
práce, počet odpracovaných hodin, průměrná měsíční mzda daného zaměstnance 
v konkrétním měsíci a popis vykonávaných činností. Dále se dokládají mzdové listy 
uvedených zaměstnanců obsahující průměrnou měsíční mzdu daného 
zaměstnance v konkrétním měsíci, včetně dokumentů prokazujících úhradu těchto 
nákladů (potvrzení o provedené úhradě, výpis z účtu, doklad o platbě v hotovosti)3 
a prohlášení žadatele o uhrazení sociálního a zdravotního pojištění; 

o za separátní nákupy prostředků pro činnosti, spojené s prováděním dezinfekce, 
deratizace a desinsekce a dalších opatření zaměřených proti šíření vyjmenovaných 
nákaz prasat s cílem zvýšení biologické bezpečnosti; 

 potvrzení KVS SVS, že k datu 30. 9. 2022 bylo provedeno ozdravování ustájovacích 
míst prasat (počet ozdravených ustájovacích míst pro vyjmenované kategorie prasat) 
a bylo dokončeno naskladnění zdravými zvířaty v souladu s OP VNP. 

se mění takto: 

A) Žádost o dotaci a Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci 

V rámci sledovaného období 2022 dotačního podprogramu 8.F.a. (1. 1. 2022 
- 31. 12. 2022), dotačních podprogramů 8.F.c. a 8.F.d. (1. 10. 2021 – 30. 9. 2022) podá 
žadatel za každý z podprogramů jednu samostatnou Žádost o dotaci a  jeden 
samostatný Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci. Pokud žadatel nepodá 
řádně a včas Žádost o dotaci a Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci nebude 
dotace žadateli poskytnuta. 

                                                           
1 Úhrada daných nákladů musí proběhnout před datem podání formuláře pro doklady. 
2
 Úhrada daných nákladů musí proběhnout před datem podání formuláře pro doklady. 

3 Úhrada daných nákladů musí proběhnout před datem podání formuláře pro doklady. 
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Pro sledované období 2022 je v rámci dotačních podprogramů 8.F.a., 8.F.c. a 8.F.d. 
platný následující termín pro podání Žádosti o dotaci a Formuláře s doklady 
prokazujícími nárok na dotaci: 

 Žádost o dotaci a Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být 
podány u dotačního podprogramu 8.F.a. od 9. 1. 2023 do 31. 1. 2023, kdy podání 
Žádosti vždy musí předcházet před podáním Formuláře. Spolu se žádostí žadatel 
předloží Ozdravovací Program od vyjmenovaných nákaz prasat schválený 
příslušnou KVS SVS v souladu § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., platný 
pro dané sledované období, který musí být potvrzen příslušnou KVS SVS před 
zahájením sledovaného období; 

 Žádost o dotaci musí být podána u dotačního podprogramu 8.F.c. od 14. 3. 2022 do 
31. 3. 2022. Spolu se žádostí žadatel předloží Plán preventivních opatření schválený 
příslušnou KVS SVS v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., platný 
pro dané sledované období, který musí být potvrzen příslušnou KVS SVS před 
začátkem sledovaného období; 

 Žádost o dotaci musí být podána u dotačního podprogramu 8.F.d. od 14. 3. 2022 do 
31. 3. 2022. Spolu se Žádostí žadatel předloží Ozdravovací program od 
vyjmenovaných nákaz prasat schválený příslušnou KVS SVS v souladu s § 49 odst. 
1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., platný pro dané sledované období, který musí být 
potvrzen příslušnou KVS SVS před začátkem sledovaného období; 

 Formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podány u dotačních 
podprogramů 8.F.c. a 8.F.d. od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022. 

 
V rámci jednotlivých podprogramů je zapotřebí doložit následující doklady prokazující nárok 
na dotaci: 

- dotační podprogram 8.F.a. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení 
chovů prasnic 

 Ozdravovací Program od vyjmenovaných nákaz prasat schválený příslušnou 
KVS SVS v souladu § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb. platný pro dané 
sledované období, který musí být potvrzen příslušnou KVS SVS před zahájením 
sledovaného období, 

 Potvrzení KVS SVS, že nejpozději k datu 31. 12. 2022 byly provedeny činnosti 
vedoucí k ozdravení ustájovacích porodních míst prasnic dle stanovených sazeb 
(počet ozdravených ustájovacích porodních míst prasnic a konkrétní spektrum 
splněných opatření dle požadované výše dotace) a bylo dokončeno naskladnění 
zdravými zvířaty v souladu s OP VNP. 

- dotační podprogram 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování 
chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti 

 Plán preventivních opatření (dále jen „PPO“) schválený příslušnou Krajskou veterinární 
správou Státní veterinární správy ČR (KVS SVS) v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 166/1999 Sb. platný pro dané sledované období, který musí být potvrzen 
příslušnou KVS SVS před začátkem sledovaného období; 

 soupis naskladnění hal a turnusů (včetně datumů, naskladnění a vyskladnění 
jednotlivých turnusů) zahrnutých do součtu ošetřených m2 podle kategorií drůbeže;  

 kopie dokladů dokumentující vynaložené náklady dle jednotlivých hospodářství za 
úkony provedené formou služeb souvisejících s prováděním preventivních opatření dle 
PPO, zaměřených na zvýšení biologické bezpečnosti v období od 1. 10. 2021 do 
30. 9. 2022 a kopie dokladů dokumentující vynaložené náklady dle jednotlivých 
hospodářství za separátní nákupy prostředků pro dané činnosti, pokud je však daný 
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úkon proveden jiným subjektem formou služeb spojených s prováděním dezinfekce, 
deratizace a desinsekce a dalších preventivních opatření zaměřených na zvýšení 
biologické bezpečnosti v období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 (daňový doklad s datem 
uskutečnění zdanitelného plnění) včetně dokumentů prokazujících úhradu těchto 
nákladů (potvrzení o provedené úhradě, výpis z účtu, doklad o platbě v hotovosti)4;  

 potvrzení KVS SVS, že v období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 byla provedena 
preventivní opatření proti výskytu zoonóz v hale/halách (m2 hal/y). Zároveň musí být 
v tomto období, nebo jeho části, v předmětné hale chována drůbež. 

- dotační podprogram: 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat 
zvýšením biologické bezpečnosti 

 Ozdravovací Program od vyjmenovaných nákaz prasat schválený příslušnou KVS SVS 
v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., platný pro dané sledované 
období, který musí být potvrzen příslušnou KVS SVS před začátkem sledovaného 
období; 

 doklad o tom, že otcové naskladněných zdravých zvířat jsou zapsáni v ústředním 
registru plemeníků potvrzený pověřenou osobou podle zákona č. 154/2000 Sb., 
pro kategorie A, B; 

 kopie dokladů dokumentující vynaložené náklady dle jednotlivých hospodářství 
v souvislosti s ozdravováním od vyjmenovaných nákaz prasat podle Ozdravovacího 
Programu od vyjmenovaných nákaz prasat, ve stájích určených pro vyjmenované 
kategorie prasat v období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 (daňový doklad s datem 
uskutečnění zdanitelného plnění) včetně dokumentů prokazujících úhradu těchto 
nákladů (potvrzení o provedené úhradě, výpis z účtu, doklad o platbě v hotovosti)5.  

o na úkony provedené formou služeb; 

o za náklady provedené vlastními silami – dokládá se výkaz práce předložený dle 
formuláře Fondu, který musí obsahovat jméno zaměstnance, datum odvedené 
práce, počet odpracovaných hodin, průměrná měsíční mzda daného zaměstnance 
v konkrétním měsíci a popis vykonávaných činností. Dále se dokládají mzdové listy 
uvedených zaměstnanců obsahující průměrnou měsíční mzdu daného 
zaměstnance v konkrétním měsíci, včetně dokumentů prokazujících úhradu těchto 
nákladů (potvrzení o provedené úhradě, výpis z účtu, doklad o platbě v hotovosti)6 
a prohlášení žadatele o uhrazení sociálního a zdravotního pojištění; 

o za separátní nákupy prostředků pro činnosti, spojené s prováděním dezinfekce, 
deratizace a desinsekce a dalších opatření zaměřených proti šíření vyjmenovaných 
nákaz prasat s cílem zvýšení biologické bezpečnosti; 

 potvrzení KVS SVS, že k datu 30. 9. 2022 bylo provedeno ozdravování ustájovacích 
míst prasat (počet ozdravených ustájovacích míst pro vyjmenované kategorie prasat) 
a bylo dokončeno naskladnění zdravými zvířaty v souladu s OP VNP. 

  

                                                           
4 Úhrada daných nákladů musí proběhnout před datem podání formuláře pro doklady. 
5
 Úhrada daných nákladů musí proběhnout před datem podání formuláře pro doklady. 

6 Úhrada daných nákladů musí proběhnout před datem podání formuláře pro doklady. 
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str. 69, písm. B) Specifikace jednotlivých dotačních podprogramů, vložení nového 
podprogramu 

vkládá se nový podprogram: 

8.F.a. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic 

1   Účel dotace 

Podpora vybraných opatření zaměřených proti rozšiřování chorob prasat souvisejících 
s plněním „Ozdravovacího Programu od vyjmenovaných nákaz prasat“ (dále jen „OP VNP“) 
schváleného příslušnou KVS SVS v souladu § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb.  

2   Předmět dotace 

Podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů na úkony spojené s prováděním opatření 
zaměřených proti rozšiřování vyjmenovaných chorob prasat. 

3   Žadatel 

Chovatel prasnic podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., v zemědělské výrobě podle 
§ 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, který provedl ozdravení formou 
repopulace od vyjmenovaných chorob prasat podle OP VNP v období od 1. 1. 2022 do 
31. 12. 2022. 

4   Výše dotace  

34 600 Kč za 1 ozdravené ustájovací porodní místo prasnic (bez výkrmu prasat, bez opravy 
hygienické smyčky a černobílého provozu) 

48 100 Kč za 1 ozdravené ustájovací porodní místo prasnic (bez výkrmu prasat, s opravou 
hygienické smyčky a černobílého provozu) 

65 400 Kč za 1 ozdravené ustájovací porodní místo prasnic (s výkrmem prasat v rámci 
vlastního uzavřeného obratu stáda, bez opravy hygienické smyčky a černobílého 
provozu) 

78 900 Kč za 1 ozdravené ustájovací porodní místo prasnic (s výkrmem prasat v rámci 
vlastního uzavřeného obratu stáda, s opravou hygienické smyčky a černobílého 
provozu) 

Poznámka k výši dotace: Výše uvedené pevně stanovené sazby mohou být kráceny 
v návaznosti na disponibilní rozpočtové prostředky určené na tento dotační podprogram. 

5   Podmínky dotace 

a) Povinnou přílohou Žádosti o dotaci je Ozdravovací Program od vyjmenovaných nákaz 
prasat schválený příslušnou KVS SVS v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 
166/1999 Sb., platný pro dané sledované období, který musí být potvrzen příslušnou KVS 
SVS před začátkem sledovaného období; 

b) Poskytnutí dotace na 1 ozdravené ustájovací porodní místo prasnice je podmíněno 
dokončením naskladnění ozdravených míst zdravými zvířaty v souladu s OP VNP 
minimálně v poměru 1 : 4 (na 1 ozdravené porodní místo prasnice – 4 ks naskladněných 
zdravých zvířat); 

c) předmětné vyjmenované choroby prasat – Reprodukční a respirační syndrom prasat nebo 
Brucelóza prasat, které souvisí s plněním „Ozdravovacího Programu od vyjmenovaných 
nákaz prasat“ schváleného příslušnou KVS SVS v souladu § 49 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 166/1999 Sb.  
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str. 69, písm. B) Specifikace jednotlivých dotačních podprogramů, podprogram 
8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže 
zvýšením biologické bezpečnosti, bod 6 Výše dotace, za stávající text 

se doplňuje: 

V případě, že turnus dané kategorie přesahuje z jednoho sledovaného období do 
druhého, poníží se maximální možná výše dotace (sazba) dle kategorie/m2 v druhém 
sledovaném období tak, aby celková vyplacená výše dotace činila méně nebo rovno 
maximální možné výši dotace (sazbě) dle kategorie/m2. 

Na základě Žádosti o dotaci, ve které žadatel uvede hospodářství, haly a jejich velikost 
v m2, kategorie drůbeže a předpokládaný počet turnusů, u kterých bude v uvedených 
halách ve sledovaném období provádět preventivní opatření, bude v rámci dotačního 
podprogramu 8.F.c. žadateli poskytnuta záloha ve výši 30 Kč/m2 u kategorie A, 40 Kč/m2 
u kategorie B a 50 Kč/m2 u kategorie C.  

Záloha bude v rámci jedné haly poskytnuta maximálně na 8 předpokládaných turnusů 
u kategorie A, na 3 předpokládané turnusy u kategorie B a na 2 předpokládané turnusy 
u kategorie C, případně ekvivalentní kombinaci turnusů jednotlivých kategorií. 
 
str. 70, písm. B) Specifikace jednotlivých dotačních podprogramů, podprogram 
8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže 
zvýšením biologické bezpečnosti, bod 7 Podmínky dotace, vložení nového písm. a) 

vkládá se: 

a) povinnou přílohou Žádosti o dotaci je Plán preventivních opatření schválený 
příslušnou KVS SVS v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., platný 
pro dané sledované období, který musí být potvrzen příslušnou KVS SVS před 
začátkem sledovaného období; 

původní písm. a) se mění na b), b) na c), c) na d), d) na e), e) na f), f) na g), g) na h), h) 
na i). 
 
str. 72, písm. B) Specifikace jednotlivých dotačních podprogramů, podprogram 
8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické 
bezpečnosti, bod 5 Výše dotace, za stávající text 

se doplňuje: 

Na základě Žádosti o dotaci, ve které bude uvedeno číslo hospodářství, číslo (název) 
haly a počet předpokládaných ozdravených míst na dané hale, bude v rámci dotačního 
podprogramu 8.F.d. žadateli poskytnuta záloha ve výši 700 Kč na jedno ustájovací místo 
uvedené v této Žádosti v souladu s Ozdravovacím programem. 
 
str. 72, písm. B) Specifikace jednotlivých dotačních podprogramů, podprogram 
8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické 
bezpečnosti, bod 6 Podmínky dotace, změna písm. a) 

původní text:  

a) povinnou přílohou Žádosti o dotaci je Ozdravovací Program od vyjmenovaných nákaz 
prasat schválený příslušnou KVS SVS v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 166/1999 Sb., který musí být potvrzen příslušnou KVS SVS před začátkem sledovaného 
období; 

se mění takto: 

a) povinnou přílohou Žádosti o dotaci je Ozdravovací Program od vyjmenovaných nákaz 
prasat schválený příslušnou KVS SVS v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) zákona 
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č. 166/1999 Sb., platný pro dané sledované období, který musí být potvrzen příslušnou 
KVS SVS před začátkem sledovaného období 

 
str. 74, písm. B) Specifikace jednotlivých dotačních podprogramů, podprogram 
8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické 
bezpečnosti, bod 7 Úkony provedené vlastními silami 

původní text:  

V případě provedení úkonů vlastními silami lze do nákladů zahrnout prokázané mzdové 
náklady pracovníků společně se sociálním a zdravotním pojištěním.  

Výše mzdových nákladů, včetně odvodů zaměstnavatele, je stanovena na základě 
předložených mzdových listů zaměstnanců, z nichž bude také stanovena průměrná hodinová 
mzda.  

se mění takto: 

V případě provedení úkonů vlastními silami lze do nákladů zahrnout prokázané mzdové 
náklady pracovníků společně se sociálním a zdravotním pojištěním odváděným 
zaměstnavatelem za zaměstnance.  

Výše mzdových nákladů, včetně odvodů zaměstnavatele, je stanovena na základě 
předložených mzdových listů zaměstnanců, z nichž bude také stanovena průměrná hodinová 
mzda. 
 
str. 260, Příloha č. 1 Typ dotace a termíny příjmu v roce 2022 

původní text:  

DP název DP 

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

příjem žádosti o dotaci 
pro rok 2022 

příjem dokladů 
prokazujících nárok 
na dotaci pro rok 
2022 

příjem 
žádosti o 
dotaci pro 
rok 2023 

8.F.c. 

Podpora vybraných činností 

zaměřených na ozdravování chovů 

drůbeže zvýšením biologické 

bezpečnosti 

nákladů do 31. 10. 2022 do 31. 10. 2022  

8.F.d. 

Podpora opatření zaměřených proti 

šíření nákaz prasat zvýšením 

biologické bezpečnosti 

nákladů do 31. 10. 2022 do 31. 10. 2022  

se mění takto: 

DP název DP 

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

příjem žádosti o dotaci 
pro rok 2022 

příjem dokladů 
prokazujících nárok 
na dotaci pro rok 2022 

příjem 
žádosti o 
dotaci pro 
rok 2023 

8.F.a. 

Podpora vybraných činností 

zaměřených na ozdravení chovů 

prasnic 

sazbová 9. 1. 2023 – 31. 1. 2023 9. 1. 2023 – 31. 1. 2023  

8.F.c. 

Podpora vybraných činností 

zaměřených na ozdravování chovů 

drůbeže zvýšením biologické 

bezpečnosti 

nákladů 14. 3. 2022 – 31. 3. 2022 1. 10. - 31. 10. 2022  

8.F.d. 

Podpora opatření zaměřených proti 

šíření nákaz prasat zvýšením 

biologické bezpečnosti 

nákladů 14. 3. 2022 – 31. 3. 2022 1. 10. - 31. 10. 2022  
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Dotační program 10.E. Podpora technologických platforem 
v  působnosti rezortu MZe 
 

10.E.e.   Podpora České technologické platformy pro zemědělství  

str. 153, bod 10 Náklady související s předmětem dotace, Seznam uznatelných nákladů 
souvisejících s předmětem dotace, bod 10.E.e.3., změna písm. k) 

původní text: 

k) zpracování instruktážního videa k aktuální zemědělské problematice (v rozsahu 
max. 10 min., max. finanční částka 25 tis. Kč/1ks, v počtu 4ks/rok),  

se mění takto: 

k) zpracování instruktážního videa k aktuální zemědělské problematice (v rozsahu 
max. 10 min., max. finanční částka 40 tis. Kč/1 ks, v počtu 15 ks/rok), 

 
 
 
 
 
 
Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny. 

 
 
V Praze dne 14. 3. 2022      

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Aleš Kendík, v. r.   Ing. Petr Jílek, v. r.  

náměstek pro řízení sekce  náměstek pro řízení sekce  

Sekce ekonomiky a informačních technologií  Sekce ekologického zemědělství, 

komodit, výzkumu a vzdělávání 

 


