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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 2.A., 15.

Část B Dotační programy

Dotační program 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu
vyjmenovaných hospodářských zvířat
str. 31, bod 10 Podmínky poskytnutí dotace, vložení nového písm. i)
za písm. h) se vkládá písm.:
i)

U předmětů dotace 2.A.b.K. a 2.A.b.O. bude na základě Žádosti o dotaci žadateli
poskytnuta záloha ve výši 50 % předpokládaného požadavku na dotaci. Případné
nevyužité prostředky z poskytnuté dotace vrátí žadatel na základě Rozhodnutí
vydaného Fondem.

Dotační program 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
str. 163, bod 7 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci
původní text:
Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 6. 2022 a končí
30. 6. 2022.
se mění takto:
Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 6. 2022 a končí
30. 6. 2022.
Pro předmět dotace 15.5. neprobíhá příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na
dotaci.
str. 262, Příloha č. 1 Typ dotace a termíny příjmu v roce 2022
původní text:
DP

název DP

typ dotace
dle části A, příjem žádosti o dotaci
bodu 2,
pro rok 2022
písm. i)

Podpora mimoprodukčních
funkcí rybníků

sazbová

13. 12. 2021 - 31. 3. 2022 1. 6. 2022 - 30. 6. 2022

Odstraňování sedimentu
z loviště (15.5)

sazbová

13. 12. 2021 - 31. 3. 2022 1. 6. 2022 - 11. 11. 2022

příjem dokladů
prokazujících nárok na
dotaci pro rok 2022

15.

1

příjem
žádosti o
dotaci pro
rok 2023
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se mění takto:
DP

název DP

typ dotace
dle části A, příjem žádosti o dotaci
bodu 2,
pro rok 2022
písm. i)

Podpora mimoprodukčních
funkcí rybníků

sazbová

13. 12. 2021 - 31. 3. 2022 1. 6. 2022 - 30. 6. 2022

Odstraňování sedimentu
z loviště (15.5)

sazbová

13. 12. 2021 - 31. 3. 2022

příjem dokladů
prokazujících nárok na
dotaci pro rok 2022

příjem
žádosti o
dotaci pro
rok 2023

15.
neprobíhá příjem
formuláře s doklady

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny.

V Praze dne 29. června 2022

Ing. Zdeněk Nekula, v. r.
ministr zemědělství
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