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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.I., 1.R., 2.A., 13.

Část B Dotační programy

Dotační program 1.I. Podpora vybudování kapkové
v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

závlahy

str. 13, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písm. k)
původní text:
k) Pokud žadatel provádí práci vlastními silami (ruční práci, nebo práci mechanizačních
prostředků, kdy práci neprovádí zaměstnanec žadatele, ani není realizována ve službě),
jsou náklady pro ruční práci a práci mechanizačních prostředků uznatelné ve výši 80 808
Kč/ha.
se mění takto:
k) Pokud žadatel provádí vybudování kapkové závlahy vlastními silami a není realizováno
službou, jsou náklady pro ruční práci a práci mechanizačních prostředků uznatelné ve
výši 80 808 Kč/ha.
str. 14, bod 8 Doklady prokazující nárok na dotaci, písm. d)
původní text:
d) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související s předmětem
dotace (faktura, mzdový doklad, vnitropodnikový doklad, jiný účetní doklad).
se mění takto:
d) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související s předmětem
dotace (faktura, vnitropodnikový doklad, jiný účetní doklad).

Dotační program 1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů
str. 18, bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, písm. p)
původní text:
p) Pokud žadatel provádí práci vlastními silami (ruční práci, nebo práci mechanizačních
prostředků, kdy práci neprovádí zaměstnanec žadatele, ani není realizována ve službě),
jsou náklady pro ruční práci a práci mechanizačních prostředků uznatelné ve výši:
předmět dotace a):

170 008 Kč/ha,

předmět dotace b):

112 408 Kč/ha,

předmět dotace c):

73 078 Kč/ha.

se mění takto:
p) Pokud žadatel provádí restrukturalizaci ovocného sadu vlastními silami a není
realizováno službou, jsou náklady pro ruční práci a práci mechanizačních prostředků
uznatelné ve výši:
1

č.j. MZE-54479/2022-13111
předmět dotace podle bodu 4 a):

170 008 Kč/ha,

předmět dotace podle bodu 4 b):

112 408 Kč/ha,

předmět dotace podle bodu 4 c):

73 078 Kč/ha.

str. 18, bod 8 Doklady prokazující nárok na dotaci, písm. d)
původní text:
d) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související s předmětem
dotace (faktura, mzdový doklad, vnitropodnikový doklad, jiný účetní doklad).
se mění takto:
d) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související s předmětem
dotace (faktura, vnitropodnikový doklad, jiný účetní doklad).

Dotační program 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu
vyjmenovaných hospodářských zvířat
str. 26, bod 1 Předmět dotace, 2.A.e.2. Výkonnostní zkoušky, kontrola dědičnosti, odhad
plemenné hodnoty, předmět dotace 2.A.e.2.d.
původní text:
2.A.e.2.d. Podpora osobě dle § 16 zákona č. 154/2000 Sb. na zajištění plemenitby koní
formou inseminace. V rámci tohoto předmětu dotace nelze poskytovat dotaci na inseminační
dávky získané od hřebců v majetku Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Klisna nesmí
být v tomto roce zapouštěna přirozenou plemenitbou.



2.A.e.2.d. do 2 900 Kč na klisnu zapsanou do plemenné knihy vedené v ČR, u které byla
v roce 2022 potvrzena březost po připuštění formou inseminace v roce 2021 semenem
hřebců, kteří jsou zapsáni ve stejné PK.

se mění takto:
2.A.e.2.d. Podpora osobě dle § 16 zákona č. 154/2000 Sb. na zajištění plemenitby koní
formou inseminace. V rámci tohoto předmětu dotace nelze poskytovat dotaci na inseminační
dávky získané od hřebců v majetku Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Klisna nesmí
být v tomto roce zapouštěna přirozenou plemenitbou.



2.A.e.2.d. do 2 900 Kč na klisnu zapsanou do plemenné knihy vedené v ČR, u které byla
v roce 2022 potvrzena březost po připuštění formou inseminace v roce 2022 semenem
hřebců, kteří jsou zapsáni ve stejné PK.

Dotační program 13. Podpora zpracování zemědělských produktů
a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu
str. 155, bod 4 Dotace
původní text:
Forma dotace: dotace na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Výše dotace: do 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů dle předloženého projektu.
Maximální hodnota uznatelných nákladů za projekt nesmí být vyšší než 60 milionů Kč. Celková
hodnota plánovaných uznatelných nákladů u projektů podniků, které jsou součástí skupiny
partnerských a propojených podniků5, nesmí přesáhnout 420 milionů Kč. V opačném případě
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budou všechny partnerské a propojené podniky poměrem kráceny na maximální možnou
hodnotu.
se mění takto:
Forma dotace: dotace na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Výše dotace: 25 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů dle předloženého projektu.
Maximální hodnota uznatelných nákladů za projekt nesmí být vyšší než 60 milionů Kč. Celková
hodnota plánovaných uznatelných nákladů u projektů podniků, které jsou součástí skupiny
partnerských a propojených podniků5, nesmí přesáhnout 420 milionů Kč. V opačném případě
budou všechny partnerské a propojené podniky poměrem kráceny na maximální možnou
hodnotu.

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny.
V Praze dne 14. října 2022

Ing. Zdeněk Nekula, v. r.
ministr zemědělství
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